
 
 
 

 

Nieuwsbrief februari schooljaar 2022-2023 
 
Creatieve ouders gezocht 
Wij gaan ons schoolplein een lik 
verf geven. Hiervoor zijn wij op 
zoek naar ouders die ons 
kunnen helpen met bijvoorbeeld 
een creatief ontwerp, maar ook 
ouders die het leuk vinden om te 
helpen het schoolplein te verven. 
Bent u degene die wij zoeken, 
neem dan even contact op met 
Twan Verbakel 
t.verbakel@skpo.nl 
 

Tevredenheidsonderzoek  
Deze week hebben jullie via de mail een link gekregen naar 
een vragenlijst. Deze vragen horen bij ons jaarlijks 
tevredenheidsonderzoek. Het is voor ons belangrijk dat zoveel 
mogelijk ouders deze lijst invullen. Zouden jullie dat voor 17 februari 
willen doen? Let op: na het invullen niet vergeten om op 'Afronden' te 
klikken. 
Per gezin is er één link gestuurd naar het bij ons bekende mailadres. 
Wanneer beide ouders graag een link willen ontvangen, zodat ze beide 
de vragenlijst in kunnen vullen, dan graag een mailtje naar 
deboog@skpo.nl.  
De vragenlijst is in het Nederlands. Als bijlage een Engelse vertaling van 
de vragen. 
In de vragenlijst is helaas geen ruimte voor het noteren van een 
toelichting. Als je ons iets wilt laten weten, mag je altijd even 
binnenlopen of ons mailen op: deboog@skpo.nl  
Heel erg bedankt voor jullie medewerking. 
Miriam en Susanne (directie) 
 
Nieuws van de Ouderraad 
Openbare vergadering OR 
Op dinsdag 17 januari hielden wij, de Ouderraad, een openbare 
vergadering waarvoor alle ouders uitgenodigd waren.  
Fijn om te zien dat er ook een aantal ouders mee wilden denken en 
luisteren. We hebben de jaarcijfers besproken en zo laten zien waar de 
ouderbij-drage voor gebruikt is. Verder hebben we teruggekeken op de 
activitei-ten en tips en tops benoemd. Ook hebben we al een blik vooruit 
geworpen op de activiteiten die nog komen.  

Agenda februari 

10-02: Groep 1-2 middag vrij 

14-02: Inloopochtend gr.1-8 

16-02: Leerlingraad 

17-02: Carnavalsviering 

17-02: Groep 1 t/m 8 middag vrij  

20-02 t/m 24-02: 

Voorjaars-vakantie 

28-02: Pre-advies groep 7 

01-03: Nieuwsbrief maart 

 

Bijlagen: 

• Tevredenheidsonderzoek 

ENG versie  

• Flyer speelpraatgroep 

• Aanmeldformulier 

speelpraatgroep 

• Oproep pleeggezinnen 

• Flyer Taarten van Karin 
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Al met al was het niet alleen een leuke, maar ook leerzame vergade-
ring.  
Groet de Ouderraad 
 
Vooraankondiging MR vacatures 
Hoi allemaal,  
Aan het eind van dit schooljaar vertrekken twee van 
onze ouders uit de Medezeggenschapsraad, omdat ze 
dan geen kinderen meer op de Boog hebben. Dit 
betekent dat we voor schooljaar 2023-2024 op zoek zijn 
naar twee gemotiveerde ouders die bij onze MR willen 
aansluiten. In de volgende nieuwsbrief volgt de officiële vacature.  
Lijkt het je nu al interessant en/of heb je vragen? Neem dan contact op 
met ouder/voorzitter Esmée Buscop (info@esthe-esmee.nl) of leerkracht 
Niels Pennings (n.pennings@skpo.nl) of loop even binnen! 
Met vriendelijke groet, 
De Medezeggenschapsraad 
 
Samenwerking met Omnia Jeugdzorg 
Beste ouders/verzorgers, 
Vanuit de Gemeente hebben wij een subsidie gekregen om onderwijs en 
jeugdhulp samen te laten werken. In school komt vanaf 23 januari 2023 
de zorgpartij Omnia samenwerken met ons tot aan de zomervakantie. 
Dit is een pilot om te kijken of wij op deze manier sneller de kinderen de 
hulp kunnen bieden die zij nodig hebben. Twee pedagogisch 
medewerkers en een orthopedagoog zullen tot de zomervakantie een 
aantal uur per week aanwezig zijn en zullen vooral in de onderbouw zijn. 
Zij zullen zich verdiepen in de groepsprocessen, ondersteuning bieden 
aan de leerkrachten en waar nodig kinderen helpen/ ondersteunen en 
handvatten bieden. Voor ons als school een aanwinst om deze kennis in 
huis mogen te hebben en snel te kunnen schakelen, om het beste uit 
onze kinderen te halen. Mochten wij een hulpvraag hebben bij uw kind 
en willen dat de pedagogisch medewerker en/ of de orthopedagoog 
meekijkt en ondersteuning biedt, zullen wij u hiervoor om toestemming 
vragen. 
Mocht er vanuit u een hulpvraag voor thuis liggen, mag u deze altijd 
stellen bij de Intern Begeleider en die zal dit samen met Omnia 
bespreken om te kijken hoe zij hierin kunnen helpen. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Carnaval  
Over een paar weken is zover, Carnaval! Wij willen er samen met de 
kinderen weer een kei gezellig feestje van maken op school. De 
planning ziet er als volgt uit: 
• Woensdag 15 februari: Raar met je haar! Maak een gek, grappig 
kapsel van je haar.  
• Donderdag 16 februari: Recht uit je bed! Lekker in je pyjama of onesie 
naar school.  
• Vrijdag 17 februari: Carnaval! Kom verkleed naar school. Confetti en 
spuitserpentine laat je thuis.  
Accessoires graag voorzien van naam en op eigen risico. Iedereen is 
deze dag om 12.15u uit. Wij hebben er al zin in! ALAAF! 
 
Naschoolse activiteiten  
Vorige week zijn we gestart met de pilot van de naschoolse activiteiten 
door Meneer Rick. We vinden het fijn om te zien dat zoveel leerlingen 
zich hebben ingeschreven!  
De kinderen van de groepen 1/2 zijn deze periode bezig met ‘Klieder de 
kladder’ waarbij ze lekker vies mogen worden en ‘Kleuterparty’ waarin 
ze o.a. bingo spelen, dansen, schminken en cupcakes maken.  
Groep 3/4 kookt de lekkerste dingen en sport met meester Twan.  
Groep 5/6 sport ook met meester Twan en maakt van oude materialen 
iets nieuws, oftewel ‘Upcycle’.  
Groep 7/8 is ook aan het koken geslagen en maakt nieuwe dingen met 
‘Upcycle’.  
Deze pilot duurt 4 weken. Wanneer we tevreden zijn en door gaan met 
het aanbod van Meneer Rick, ontvangt u het activiteitenaanbod voor de 
volgende periode voor de Carnavalsvakantie. 
 
Afscheid Ingrid 
De ouders van de groepen 1/2D, 3A en 3B zijn natuurlijk al eerder 
geïnformeerd, maar bij deze laten we jullie weten dat onze collega Ingrid 
met ingang van 1 maart afscheid neemt van het onderwijs. We vinden 
het heel erg jammer dat Ingrid ons gaat verlaten. We bedanken haar 
dan ook voor alles wat ze voor De Boog en voor al die leerlingen die in 
haar groepen hebben gezeten, heeft gedaan. We wensen haar en haar 
partner natuurlijk heel veel succes en plezier met hun nieuw avontuur. 
Hieronder licht ze dit in een persoonlijk bericht verder toe. 



 
 
 

 

Dinsdag 28 februari is Ingrids laatste werkdag. Hieronder een bericht 
van Ingrid. 
Bericht van Ingrid: 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
Na 22 hele fijne Boog-jaren waaraan ik superveel mooie herinneringen 
heb ga ik een nieuwe stap in mijn leven zetten. 
Deze stap is altijd een droom van mij geweest die nu dus werkelijkheid 
is geworden. 
Ik ga een avontuur aan waar ik te laatste jaren veel aan heb voorbereid: 
Samen met mijn partner een hoeve in Frankrijk opknappen en daar gaan 
pionieren. 
Dit avontuur gaat beginnen daar waar mijn avontuur op de Boog eindigt. 
Dinsdag 28 februari is mijn laatste werkdag. 
Bedankt voor alles! 
Ingrid van de Crommert 
 
Nieuwe collega; Eva Roumen 
In deze tijd van lerarentekorten is het ons toch gelukt om een nieuwe 
collega te vinden, met ook nog eens veel ervaring in groep 3. Haar 
naam is Eva Roumen. In de bijlage stelt ze zichzelf verder voor. Zij werkt 
vanaf 1 maart elke dinsdag in groep 3A en de 
woensdagen/donderdagen in groep 3B. We wensen Eva veel succes en 
werkplezier bij ons op De Boog. 
Bericht van Eva:  
Mijn naam is Eva, 33 lentes jong en ik woon samen met mijn man en 
ons dochtertje van één jaar oud in Nuenen. De afgelopen acht jaar heb 
ik op een basisschool in Goirle gewerkt in de onder- en middenbouw, 
waarvan de laatste vijf jaar in groep 3. Aangezien ik wat dichter bij huis 
wilde gaan werken heb ik ervoor gekozen het team van De Boog te 
komen versterken. Een nieuwe uitdaging waar ik veel zin heb! Mochten 
jullie nog iets van mij willen weten dan kunnen jullie mij vinden in de 
groepen 3 op dinsdag t/m donderdag. Tot ziens! 
 
Nieuwe buitenspeel-materialen 
De afgelopen weken zijn er wat nieuwe materialen 
binnen gekomen om de pauzes nog leuker te maken. 
De kinderen hebben hier al volop gebruik van 
gemaakt! Tijdens de gymles hebben we afspraken 
gemaakt en spelletjes gespeeld die ook met deze 
materialen buiten gedaan kunnen worden, zo hebben 
we extra lang plezier van deze materialen! 
 
 
 



 
 
 

 

Informatie Externen 
 
Speelpraatgroep 
De Speelpraatgroep is een kosteloze training 
van 8 bijeenkomsten, op verzoek van gemeente 
Eindhoven, waarbij leerlingen op een creatieve 
en actieve manier sociale vaardigheden aangeleerd krijgen. 
Ieder kind neemt deel met eigen leerdoel(en). In een intakegesprek 
bespreken de trainers met ouder en kind deze leerdoelen en wordt uitleg 
gegeven over de training. De training worden verzorgd door 2 opgeleide 
trainers van Lumens. 
Voor wie? 
Voor leerlingen van groep 6 t/m 8 (basisscholen in Eindhoven) met een 
minimale leeftijd van 9 jaar. (8 jaar in overleg) 
In de intake bekijken de trainers zorgvuldig of de Speelpraatgroep een 
goede optie is voor de leerling en/of de samenstelling van de groep 
passend is. 
De maximale groepsgrootte is 10 personen. 
Wanneer?  
De eerstvolgende groep zal starten in maart 2023, zie de data hieronder: 
Eerste cyclus Speelpraatgroep 2023; woensdagmiddagen van 15:00 – 
16:15 uur 
1, 8, 15, 22, 29 maart en 5 en 12 april 
(er zijn nog 3 plekken vrij) 
En de daaropvolgende groep: 
Tweede cyclus SPG 2023; woensdagmiddagen van 15:00 – 16:15 uur 
10, 17, 24,31 mei en 7, (14 april hebben sommige scholen vakantie) 21 
en 28 juni 
De trainingslocatie wordt nader bepaald. 
Aanmelden? 
Aanmelden kan middels het aanmeldformulier, zie bijlage. Graag via de 
mail retourneren naar ondergetekende. 
Na aanmelding zullen de trainers contact opnemen met ouders t.b.v. 
een intakegesprek. 
Bij vragen of twijfel, óf voor overleg kunt u contact opnemen met:  
Patricia Bosman 
Schoolmaatschappelijk werk 12- 12+ 
06 159 574 82 
p.bosman@lumenswerkt.nl | www.lumenswerkt.nl 
ma | di | do (tot 13.00 uur) 
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Pleegzorg 
De vraag naar nieuwe pleeggezinnen blijft 
toenemen. Want ieder kind verdient het om zo 
thuis mogelijk op te groeien. Het aantal kinderen dat wacht op een plekje 
in een pleeggezin loopt op. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard 
nodig. 
Om zoveel mogelijk mensen te informeren over Pleegzorg organiseren 
wij maandelijks een informatiebijeenkomst. De eerstvolgende is 
op dinsdag 7 februari van 20.00-22.00 uur. 
Voor meer informatie, zie bijgaande oproep.  
 
 
Taarten van Karin  
bij Activiteitencentrum Orka hebben we een 
kinderactiviteit voor basisschoolkinderen die we 
graag willen delen met jullie. Kinderen die komen 
vinden het erg leuk om te bakken. Voor hun ouders omdat ze lief zijn, 
voor opa of oma of een lieve vriend of vriend die een taartje heeft 
verdiend of als steuntje in de rug kan gebruiken. 
De flyer vind je in de bijlage en ligt ook in de gang bij de ingang van 
school.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


