
 
 
 

 

Nieuwsbrief maart schooljaar 2022-2023 
 
Verkeersexamen 
Eind maart doen vrijwel alle groepen 7 in Nederland mee met het 
nationaal VVN Verkeersexamen. 
In de klas hebben we natuurlijk al hard geoefend. 
Belangrijke data: 
Donderdag 30 maart theoretisch verkeersexamen. (dit maken we 
digitaal op de chromebook). 
Dinsdag 4 april fietscontrole. Alle kinderen moeten dus met de fiets 
naar school komen. Belangrijk is dat die dag de fiets gecontroleerd 
wordt waarop examen gedaan wordt. Om te zien waar een veilige fiets 
aan moet voldoen, kunt u kijken op: examen.vvn.nl/fietscheck 
Woensdag 12 april VVN praktisch Verkeersexamen. Dit wordt 
georganiseerd door een aantal scholen in Tongelre. De kinderen fietsen 
dan een route door de wijk, tegelijk met kinderen van andere scholen. 
Die dag fietsen er dus veel kinderen door de wijk met een groen hesje 
aan. 

 
 
Berichtje van de leerlingenraad  
Hoi. Wij zijn Job en Djessy en wij zitten in groep 8a en wij horen bij de 
leerlingenraad. 
Daar bespreken we dingen die we voor de school kunnen doen, bijvoor-
beeld regels voor het buitenspelen en nieuwe steppen en skelters. En 
we bespreken ook dingen die onze klas wil die we zeggen in de 
leerlingenraad, zoals pesten en wat kinderen moeten doen als ze geen 
brood of fruit mee hebbben. 
Elk jaar zitten er twee leeringen in de leerlingenraad per groep en dat 
zijn ieder jaar andere leerlingen. 
We bespreken ook wat onze ouders voorstellen en aan welke regels de 
leerlingen zich moeten houden.  
Voor de carnavalsvakantie zijn we bij elkaar gekomen om te bespreken 
wat we vonden dat besproken moest worden, zoals de regels voor de 
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skelter, hoeveel rondjes je mag op de voertuigen en de duidelijke 
afspraken van de rij voor de voertuigen. 
Wij vinden de leerlingenraad fijn om zo ook de meningen van alle 
kinderen van de school te bespreken. 
Job en Djessy. 
 
Betreft: Nieuwe locatiemanager Kindcentrum De Boog  
Eindhoven, februari 2023  
Beste ouder, verzorger, 
Zoals jullie al weten zal ik Kindcentrum De Boog gaan verlaten. Vanaf 1 
maart start ik als teamleider pedagogisch coaches binnen Wijzijnjong. 
Willemien Verhees volgt mij op. In februari draag ik mijn werkzaamhe-
den met een gerust hart aan haar over.  
Willemien werkt al heel lang binnen Korein, ze kent de organisatie door 
en door. De laatste jaren heeft zij bij een andere locatie veel ervaring 
opgedaan met het uitvoeren van managementtaken. Zij is toe aan een 
volgende stap en heeft erg veel zin om vanaf 1 maart het stokje van mij 
over te nemen.  
De school en het team waren betrokken bij de selectieprocedure. 
Samen hebben we alle vertrouwen in Willemien als nieuwe 
locatiemanager. We wensen haar veel succes maar vooral plezier!  
Met vriendelijke groet, 
Astrid van Duijnhoven 
Ze stelt zich graag aan u voor: 
Beste ouders/verzorgers, 
Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Willemien Verhees, 35 jaar oud 
en ik woon met mijn partner en twee zoons (8 en 9 jaar oud) in 
Someren. Sinds 2010 ben ik werkzaam bij Korein. Door de jaren heen 
heb ik vele mooie stappen mogen maken, ben ik samen met de 
organisatie gegroeid en mag ik me vanaf 1 maart locatiemanager Korein 
van Kindcentrum De Boog noemen. Ik heb heel veel zin om te gaan 
werken in het Kindcentrum De Boog om elk kind naar zijn eigen 
mogelijkheden te laten ontwikkelen. We zien elkaar snel! 
Met vriendelijke groet, Willemien Verhees  
 
Kalender ontwerpen - DTPer gevraagd  
Bij de start van het nieuwe schooljaar krijgen alle gezinnen een kalender 
met daarop belangrijke data en informatie over het nieuwe jaar. Voor 
onze nieuwe kalender zijn we op zoek naar een ouder/familielid van één 
van onze leerlingen die werkzaam is als bijvoorbeeld zelfstandige DTP-
er en ons hierbij kan helpen. Ben jij degene die misschien iets voor ons 
kan betekenen, of ken je iemand, dan horen we het graag.  
Een mailtje naar Susanne en mij (directie) zou fijn zijn; deboog@skpo.nl 
Alvast bedankt! Miriam 
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Even voorstellen 
Hoi allemaal, Wij zijn Janniek (20 jaar) en Vivian (24 jaar). Wij studeren 
Social Work op de Avans Hogeschool in Den Bosch.  
Binnen Kindcentrum De Boog gaan wij ons afstudeerproject uitvoeren. 
Dit zal betrekking gaan hebben op de ouderbetrokkenheid. Voor ons 
houdt dit in dat wij de ouderbetrokkenheid binnen het Kindcentrum in 
kaart gaan brengen en gaan kijken hoe de wensen van de ouders 
aansluiten bij de organisatie. Ons spreekt dit aan omdat we het 
belangrijk vinden dat kinderen goed opgroeien en dat de wensen en 
behoeftes van ouders aansluiten bij de missie en visie van Kindcentrum 
De Boog.  
Wij zullen het merendeel van de week op locatie aanwezig zijn. Voor 
ons onderzoek is het van belang om ouders te spreken. Het kan dan ook 
zijn dat wij een beroep op jullie doen of dat wij zelf een aantal vragen 
aan jullie stellen. Mochten jullie vragen hebben dan kunnen jullie contact 
met ons opnemen (jjw.intzandt@student.avans.nl of 
v.moviat@student.avans,nl) of binnenlopen in het kantoor van de 
kinderopvang Korein waar wij geregeld zullen zitten. Wij hebben er zin 
in! 
Alvast een vraag van ons aan jullie:  
Voor ons project rondom de ouderbetrokkenheid en de ouderpopulatie 
binnen Kindcentrum de Boog, willen wij graag de behoeften van ouders 
in kaart brengen. Daarom staan wij op donderdag 2 maart en 
maandag 6 maart van 14:15 t/m 15:00 uur op het schoolplein aan een 
statafel en donderdag 2 maart en dinsdag 7 maart van 16:30 t/m 
18:00 uur bij de bso om kort in gesprek te gaan met ouders. Heb je 
vragen, vernieuwende ideeën of iets anders wat je wil bespreken 
rondom de ouderbetrokkenheid bij het Kindcentrum? Spreek ons gerust 
aan! Ook is het mogelijk dat wij u aanspreken, maar bij deze weten jullie 
dan waarom.  
Stel je bent die dag niet in de gelegenheid, maar je wilt wel graag jouw 
mening delen? Mail dan naar: v.moviat@korein.nl of j.intzandt@korein.nl 
Alvast heel erg bedankt en wie weet tot dan! 
Groetjes Vivian Moviat en Janniek in 't Zandt  



 
 
 

 

 

Informatie Externen 
 
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. 
 
Nieuw aanbod Kies je Sport & Kunst 
Aan het begin van het schooljaar heb je het Kies 
je Sport en Kunst boekje ontvangen, met culturele en sportieve 
activiteiten die kinderen op een laagdrempelige manier kunnen 
uitproberen. Ook in de tweede helft van het schooljaar kunnen kinderen 
deelnemen aan Kies je Sport en Kunst. Vanaf 17 maart staan er een 
heleboel nieuwe activiteiten op de website kiesjesportenkunst.nl. Deze 
vinden plaats in de periode tot het einde van het schooljaar. Nieuw dit 
keer is dat er ook activiteiten zijn toegevoegd voor jongeren. Dus ook 
oudere broers of zussen, die op de middelbare school zitten, kunnen 
meedoen. Veel plezier met kiezen en uitproberen! 
Gemeente Eindhoven 


