Nieuwsbrief juli, einde schooljaar 2022-2023
Agenda juli
23-07 t/m 04-09: Zomervakantie
05-09: Weer naar school
Bijlagen:
• Nieuws van de Mediacoach
NED versie
• Nieuws van de Mediacoach
ENG versie
• Kindervakantie-activiteiten
groep 1 t/m 4 Meneer Rick
• Kindervakantie-activiteiten
groep 5 t/m 8 Meneer Rick
• Zomerprogramma Dynamo

Even voorstellen: Bo Jansen
Over een aantal weken ga ik aan de slag bij
jullie op school, tijd om mezelf even voor te
stellen… Mijn naam is Bo Jansen. Ik ben
geboren in Delft en woon voor de liefde, sinds
5 jaar, in Helmond samen met mijn partner
Robin. De afgelopen 10 jaar heb ik met veel
plezier gewerkt in Speciaal Basis Onderwijs
als leerkracht, pedagoog en coördinator. Ik
vind het daarom ook erg belangrijk dat er de
juiste zorg is voor elk kind. Naast mijn werk
vind ik het heel erg leuk om te reizen, te lezen
en houd ik van gezelligheid, dus loop gerust
eens bij mij binnen. Na de vakantie start ik
voor 4 dagen (maandag-dinsdag-donderdag
en vrijdag) als Intern Begeleider, onderbouw
op De Boog. Ik heb onwijs veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop u
allen snel te mogen ontmoeten!
Voor nu wens ik iedereen alvast een hele fijne vakantie toe en ik zie u in
het nieuwe schooljaar.
Groetjes Bo
Gevonden voorwerpen
In de mand tegenover de voordeur liggen nog diverse gevonden
voorwerpen.
Dus bent u iets kwijt van uw kind? Kijk hier nog even in, misschien ligt
het wel bij ons op school!
In de grote vakantie gaan we deze spullen opruimen.
Informatie voor meteen na de zomervakantie:
Beste ouders/verzorgers,
De zomervakantie moet nog beginnen, maar toch alvast informatie over
het nieuwe schooljaar
Informatieavond groep 3 t/m 8: 13 september 19u-20u:
We starten dit jaar met een informatieavond voor de groepen 3 t/m 8 op
dinsdag 13 september. Tijdens deze avond geven de leerkrachten
informatie over het schooljaar; wat wordt er zoal geleerd, hoe ziet een
dag in de groep eruit, welke groepsafspraken zijn er. Ook is er
gelegenheid om vragen te stellen. De avond is voor ouders, zonder
kinderen.

De betrokkenheid van ouders bij school is voor de ontwikkeling van onze
kinderen erg belangrijk. We hopen dan ook veel ouders te mogen
ontmoeten.
Inloopmoment groep 1/2:
Voordat hun kind vier werd, hebben de ouders van de kleuters al een
kennismakingsgesprek gehad, waarbij ze belangrijke informatie over de
kleutergroepen hebben gekregen. Een informatieavond aan het begin
van het schooljaar is dan ook niet nodig. De leerkrachten nodigen alle
ouders uit om in de klas te komen kijken. Dit zal in kleine groepjes zijn
zodat de volwassenen afstand van elkaar kunnen houden.
Ouders aan het woord: Startgesprekken:
Naast de algemene informatie die je van de leerkracht krijgt tijdens de
informatieavond, maken de leerkrachten ook graag persoonlijk kennis
met de ouders. Ouders en leerkrachten gaan immers een heel
schooljaar samenwerken en dan is het belangrijk dat je weet met wie je
eigenlijk samenwerkt. Het gesprek is bedoeld om elkaar beter te leren
kennen en kinderen te laten zien dat we het samen doen.
Daarom nodigen de leerkrachten de ouders uit voor een
startgesprek. Deze startgesprekken voeren we het liefst met alle
ouders/verzorgers die betrokken zijn bij het kind. Ook het kind zelf is van
harte welkom.
Wanneer de Nederlandse taal lastig is, is het fijn als er iemand meekomt
die hierbij kan helpen. Dat mag ook een andere ouder uit de klas zijn.
Het gesprek kun je thuis alvast wat voorbereiden door na te denken wat
je de leerkracht zou willen vertellen. Is er iets dat je belangrijk of fijn
vindt om te vertellen?
Verder horen we graag hoe het met jullie gaat en hoe de vakantie is
geweest. Ook veranderingen in de thuissituatie zijn natuurlijk belangrijk
om te vertellen.
Wij zien ouders als ervaringsdeskundigen. Ouders kennen hun kind het
best en zien het kind in verschillende situaties. Een goede
samenwerking tussen ouders en leerkrachten is dan ook in het belang
van de ontwikkeling van onze kinderen. Daar stoppen we graag tijd in!
De uitnodiging om in te tekenen voor het startgesprek krijgen jullie via de
leerkracht.
De samenwerking tussen ouders en leerkrachten en de betrokkenheid
van ouders bij school is erg belangrijk voor de ontwikkeling van onze
kinderen. We hopen dan ook veel ouders te ontmoeten tijdens de info
avond en verwachten alle ouders bij het startgesprek.
Groetjes, team Kindcentrum De Boog

Informatie Externen:
Nieuws van de Mediacoach
Als bijlagen bij deze
Nieuwsbrief vinden jullie
het nieuws van onze
Mediacoach Janneke van
bibliotheek Eindhoven, in de Nederlandse en in de Engelse versie.
Hierin staan ook de zomeractiviteiten van de bieb.
Veel leesplezier!
Kindervakantieweken Team Meneer Rick
Via Team Meneer Rick ontvingen wij een tweetal flyers, één voor groep
1 t/m 4 en één voor groep 5 t/m 8. Zie bijlagen.
Hierin staan leuke activiteiten voor in de zomervakantie.
Zomerprogramma Dynamo jeugdwerk
Van Dynamo jeugdwerk ontvingen wij ook een flyer voor hun
zomerprogramma.
Ook met leuke activiteiten voor in de zomervakantie.
Deze poster staat in de bijlage en hangt bij de voordeur.

Namens het hele team van Kindcentrum De Boog wensen we
iedereen een hele

En op 5 september met veel plezier weer

