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Schoolinformatie
Personeel
Juf Hayat is terug van haar bevallingsverlof.
Ze staat op maandag voor groep 7 en op
woensdag voor groep 6, net als voor haar
verlof. Op dins- en donderdag is ze
ambulant, dan vervult ze taken als
bouwcoördinator.
Juf Annemieke is herstellende en werkt met
kleine
groepjes
om
leerlingen
te
ondersteunen op het gebied van lezen,
rekenen of spellen.
Juf Geertje en juf Gulden zijn wekelijks
enkele uren op school om ondersteunende
taken uit te voeren in de eigen groep.
Juf Debbie doet naast haar werk op de Boog
nog een studie. Zij heeft hiervoor een aantal
dagen studieverlof. Op deze dagen zal juf
Anneke de groep 3 samen met de groep 3
Groen lesgeven. Zo kunnen de groep 3
leerlingen leren van elkaar. De leerlingen van
groep 2 Groen krijgen deze dagen les van
meester Mimoun.
Schoolafspraak van de maand
Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
o We hebben respect voor iedereen
o De leerkracht wordt aangesproken
met meester of juf
o Wie je ook bent, je hoort erbij
o Als iemand iets doet wat je niet leuk
vindt, dan zeg je dat rustig. Als dat
niet helpt, dan vraag je hulp van een
volwassene
Leerlingtevredenheidspeiling
De leerlingen van de groepen 6, 7, 8A en 8B
moeten komende week een leerlingtevredenheidspeiling invullen. Deze peiling
vindt plaats op school. De leerlingen krijgen
een aantal vragen te beantwoorden op de

computer. Het doel van deze peiling is om te
kijken hoe tevreden de leerlingen zijn op het
gebied van veiligheid en welbevinden.
Zodra de uitslag bekend is zal deze met de
leerlingen worden besproken en zullen er,
indien noodzakelijk, actiepunten worden
ingezet.
Schoolthema's
De maand maart met de thema's 'Beroepen'
en 'Lentekriebels' is nog niet voorbij of een
volgend thema dient zich volgende week
aan: 'Lekker Fit'. Gedurende deze week
werken we dagelijks aan bewegen, gezonde
voeding en het maken van gezonde keuzes.
Maandag starten we om 8.45 uur met
Smartbreaks, een kort beweegmoment als
energizer: even ontspannen om er weer flink
tegenaan te gaan in de klas. Verder mogen
ouders in de gymles komen kijken en zijn er
lessen in de groepen van de eigen leerkracht
uit de Lekker Fit-methode. Het drinken van
water
wordt
gepromoot
door
de
meegenomen bidons in de gymles te tellen.
De groep met de meeste flesjes mag op
vrijdag een half uurtje extra op het
springkussen. Het springkussen staat er ook
tijdens het Sport en Spelmoment tussen de
middag. Kortom een leuke en gezonde week!
Vaderavond op 6 april
Deze week heeft u een brief ontvangen met
een uitnodiging voor onze jaarlijkse
vaderavond. Elk jaar is deze avond een groot
succes en we verwachten ook dit jaar weer
veel vaders en kinderen uit Bospolder en
Schiemond. Deze keer wordt de avond
gehouden in Schiemond. Vaders en kinderen
gaan aan de slag in de gymzaal,
rekenspellen doen en iets moois maken voor
thuis.

Lente en het Paasontbijt
Buiten schijnt het zonnetje, er komen weer
bladeren aan de bomen, de voorjaars-bloemen
komen tevoorschijn, kortom: het is lente!
Natuurlijk zien we dit ook terug in de klassen:
kleurige thematafels vol met bloemen, dieren
en eitjes.
Het Paasontbijt waarbij we het voorjaar vieren,
is dit jaar op 12 april. U krijgt hiervoor nog een
brief met aanvullende informatie.
Eindcito groep 8
Van dinsdag 18 april t/m donderdag 20 april
hebben de leerlingen van groep 8 de Eindcito.
De definitieve adviezen voor het voortgezet
onderwijs zijn al gegeven en de kinderen
hebben al een school gevonden. Deze toets is
echter een extra controle of alle leerlingen goed
zijn geplaatst.
Koningsspelen
Op vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen. Zoals
altijd hebben we een ontbijt besteld voor alle
kinderen. Het precieze programma is nog niet
bekend, maar alle groepen hebben sport en
spel op een plek in de wijk. We zoeken voor het
begeleiden van de kinderen hulp van ouders,
dus geeft u zich a.u.b. op bij de leerkracht van
uw kind of juf Latifa.
Het is op deze dag natuurlijk extra leuk als u uw
kind (sportief) kleedt in het oranje!
Verdere informatie volgt nog.

Nieuws uit de groepen
Onderbouw
Elke vrijdag gaan de kinderen van groep 3
samen lezen met de kinderen uit groep 8. Door
de kinderen aan elkaar te koppelen, maken de
kleine lezertjes op een leuke manier meer
leeskilometers en de grote kinderen verbreden
hun sociale vaardigheden door het geven van
positieve feedback en het vervullen van een
voorbeeldfunctie.
Bovenbouw
In groep 8 staat bij geschiedenis de Tweede
Wereldoorlog op het programma. In het teken
daarvan is er een gastles over oorlog en
racisme.
Een
gastspreker
vertelt
een
persoonlijk verhaal.

De groepen 8 krijgen nog twee ochtenden
les van een geneeskundestudent over
Bacteriën en antibiotica, interessant!

Nieuwe leerlingen
Welkom
In maart hebben we veel nieuwe leerlingen
in de onderbouw gekregen, fijn! Benjamin
en Omar zijn begonnen in groep 1 geel.
Iqra, Siraad en Jeano in groep 1/2 paars.
We hopen dat deze kinderen het erg naar
hun zin hebben op De Boog en wensen ze
veel leerplezier.
Hoe kunt u uw kind inschrijven bij
ons?
Wilt u uw kind inschrijven bij ons? Maak
een afspraak met onze directeur, meester
Henny of vraag om een rondleiding aan
onze medewerker ouderbetrokkenheid, juf
Latifa. Wij maken met veel plezier tijd voor
u vrij.

Ouderkamer
Themaochtenden
Op 4 april start de cursus: Grenzen stellen.
Een belangrijk thema, want kinderen
hebben regels en regelmaat nodig om op te
groeien tot een sociaal persoon. Deze
cursus duurt drie keer en is elke keer op
dinsdag.

Brede school
Sporttoernooien
Bij het smashbaltoernooi is het team van
groep 7/8 jongens tweede geworden. Zij
mogen door naar The Final in juni.
Bij het veldvoetbaltoernooi 5/6 hebben alle
kinderen erg veel plezier gehad, maar zijn
zij niet door naar de volgende ronde. De
jongens en meiden van 7/8 daarentegen
wel, gefeliciteerd!

Mondzorg voor kids - informatie
Voor alle kinderen is er de mogelijkheid om
geheel kosteloos deel te nemen aan de
haal- en brengservice van de Mondzorg
voorkids.nl. Binnenkort ontvangt u een
aanmeldingssetje via uw zoon of dochter.
Alle medewerkers van JTV mondzorg
voorkids hebben bewust gekozen voor het
werken met kinderen. Zij beschikken over
specialistische kennis van en ervaring met
het
melken
blijvende
gebit.
En zij geven
ouders ook de juiste
voorlichting over het omgaan met het gebit
van een kind. De kosten van al de
behandelingen worden volledig gedekt door
de zorgverzekering.
U kunt een kijkje nemen op de website:
www.mondzorgvoorkids.nl
Of het filmpje bekijken op:
https://vimeo.com/143737711

Medezeggenschapsraad
Vergadering 11 april
U bent uitgenodigd om aanwezig te zijn bij
de volgende MR vergadering. De
vergadering begint om 18.00 uur
Vanuit de GMR
De GMR is de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad.
Wilt u meedenken, meepraten en mee
besluiten over het beleid van het bestuur
van Stichting BOOR (het bestuur van onze
school)? Vindt u het belangrijk meer te
weten over de organisatie van het
openbaar onderwijs in Rotterdam? Zou u
graag inzicht willen hebben in het financieel
beleid van het bestuur van de openbare
scholen
van
Stichting
BOOR?
Als u één of al deze vragen positief
beantwoordt, meldt u dan aan als kandidaat
voor de GMR! De GMR zoekt namelijk
nieuwe leden. Er worden binnenkort
verkiezingen gehouden waar u zich voor
kunt aanmelden. Bij deze nieuwsbrief is
een brief over de GMR
over de
verkiezingen bijgevoegd.

Schoolfonds
Denkt u aan het schoolfonds! Binnenkort
moeten er aanbetalingen worden gedaan
voor de schoolreis en moeten er
boodschappen worden gedaan voor het
paasfeest. U boekt het geld over naar
rekeningnummer
NL
49
RABO
0118937081 onder vermelding van de
na(a)m(en) van uw kind(eren) en groep
waar hij of zij inzit.

Peuterspeelzaal
Juf Carin
Veel ouders hebben ondertussen gemerkt
dat Juf Carin niet meer op Sterrenkinderen
werkt. Zij wil via deze nieuwsbrief
gedag zeggen:
Door de harmonisatie zijn er minder
kinderen op de peuterschool waardoor er
minder pedagogisch medewerkers nodig
zijn bij peuterschool Sterrenkinderen. Mede
hierdoor en omdat er iemand ziek werd op
een andere locatie ben ik daar over
geplaatst. Ik heb hierdoor geen goed
afscheid kunnen nemen van de ouders en
de kinderen. Iedereen bedankt en tot
ziens.
Groetjes Carin.
Als uw kind (bijna ) vier jaar is
Er zijn al veel kinderen die bijna vier
worden. Deze kinderen zijn al aan het
wennen op de Boog. Zij vinden dit heel
leuk.
Denkt u eraan om uw kind op tijd in te
schrijven zodat uw kind 1 dagdeel in de
week in groep 1/2 kan gaan wennen?
Pasen
Pasen staat alweer voor deur. Wij vinden
het leuk en gezellig als u samen met uw
kind met ons mee komt ontbijten en
lunchen. Het paasfeest vieren wij op
dinsdag 11 april.
Op stap naar de kinderboerderij
Ook willen wij nog een uitstapje maken
naar de kinderboerderij. Gaat u dan ook
gezellig met ons mee?

Wanneer

Wat

Wie

3 t/m 7 april

Lekker Fitweek

Ouders en kinderen

Dinsdag 4 april

Cursus Grenzen stellen

Ouders

Woensdag 5 april

Gastles W.O II

Groepen 8

Donderdag 6 april

Diëtiste

Op uitnodiging

Vaderavond

Vaders en kinderen

Maandag 10 april

Gastles door geneeskundestudent

Groepen 8

Dinsdag 11 april

Cursus Grenzen stellen

Ouders

Bezoek aan de kinderboerderij

Groep 1/2 geel

MR-vergadering
Paasontbijt

MR-leden en
belangstellenden
Alle groepen

Gastles door geneeskundestudent

Groepen 8

1/2 Finale veldvoetbal

J/M Groep 7/8

Donderdag 13 april

Teamdag, leerlingen vrij

Groepen 1 t/m 8

Vrijdag 14 april

Goede Vrijdag, vrije dag

Iedereen

Maandag 17 april

Tweede Paasdag, vrije dag

Iedereen

Dinsdag 18 april

Cursus Grenzen stellen

Ouders

Eindcito

Groep 8

Eindcito

Groep 8

Finale veldvoetbal

J/M groep 7/8 hopelijk!

Donderdag 20 april

Eindcito

Groep 8

Vrijdag 21 april

Koningsspelen

Alle groepen

24 april t/m 5 mei

Meivakantie

Iedereen

Woensdag 12 april

Woensdag 19 april

De Grote
Rekendag: Met
zijn allen op het
plein op volgorde
van huisnummer

Smashbaltoernooi
Door naar The
Final!

Thema Beroepen:
Wat fijn dat er
altijd moeders
bereid zijn om te
helpen!

