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Schoolinformatie
Personeel
Juf Levien heeft goed nieuws: de tumor is
verdwenen en ze is 'schoon' verklaard. Haar
lichaam zal weer moeten aansterken, maar
ze kan weer voorzichtig aan de slag. Ze zal
de komende weken dus weer af en toe op
school aanwezig zijn om zich in te werken.
Juf Herma is al een paar weken ziek en
helaas komt ze niet snel terug. Er is een
structurele oplossing gevonden: op maandag
staat juf Esmeralda voor de groep, op
dinsdag en vrijdag juf Gerdine en op
woensdag t/m vrijdag meester Andor, een
LIO-er ( leerkracht in opleiding) die begeleid
wordt door juf Anne en juf Gerdine.
Juf Esmeralda heeft op vrijdag haar
‘bouwdag’’, juf Anneke is dan in groep 3.
Schoolafspraak van de maand
Je gaat met anderen om zoals jij wilt dat
ze met jou omgaan
- We behandelen anderen, zoals we zelf
behandeld willen worden
- We houden elkaars spulletjes netjes
- We luisteren naar elkaar/laten elkaar
uitpraten
- We geven op een rustige manier kritiek
- We zeggen wat we niet prettig vinden
IEP-toets
Groep 8 maakt dit jaar de IEP-toets. Dit is
een nieuwe eindtoets, die op De Boog in de
plaats is gekomen voor de eindtoets van
Cito. Deze IEP-toets ziet er aantrekkelijker uit
en duurt korter: twee dagen i.p.v. drie dagen.
De IEP-toets wordt op 17 en 18 april
afgenomen. Voorafgaand aan deze data
wordt er in de klas geoefend met de
vraagstelling en dergelijke. Ook kunt u thuis
gewoon blijven oefenen met Leestrainer of
Junior Einstein op de computer, er komen

soortgelijke vragen in de IEP-toets.
Doorloopdag van BOOR
Op vrijdag 16 maart hebben drie
medewerkers van het Bestuur Openbaar
Onderwijs Rotterdam een bezoek aan De
Boog gebracht om te kijken of de kwaliteit
van het
onderwijs dat op De Boog
Schiemond geboden wordt, goed is.
De medewerkers hebben ondermeer het
volgende ondervonden:
- De ontvangst op De Boog is warm,
iedereen voelt zich welkom.
- De lessen worden volgens een
bepaald model aangeboden, waardoor
ieder kind de juiste instructie krijgt en
aan de slag kan met de verwerking.
- De school heeft een rustige uitstraling:
er hangen leuke tekeningen en
functionele posters aan de muur.
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten: er moet
een leerlingenraad opgezet worden om meer
te kunnen luisteren naar onze doelgroep en
een verbeterpunt was ook: wees trots op wat
je bereikt 
Wanneer de uitslagen van de tevredenheidspeilingen binnen zijn, gaan we aan de slag
om een verbeterplan op te stellen. Voorlopig
kunnen we er even tegen met die
complimenten van ons bestuur!

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2 geel
De afgelopen periode is groep 1-2 bezig
geweest met het Thema Lente. De kinderen
hebben gezaaid en tuintjes gemaakt. Elke
dag zijn ze nieuwsgierig of de plantjes zijn
gegroeid. Dan zijn ze meteen aan het
rekenen want ze gaan de plantjes meten en
vergelijken, zo zien ze welk plantje het langst
is. En leren ze hoe dat komt. De plantjes

groeien dus goed, dat kan ook niet anders want
de tuintjes worden heel goed verzorgd. De
plantjes krijgen water, licht en warmte, dat heet
verzorgen. Zo leren de kinderen heel veel over
eten. En ja, dat is het volgende thema. Groep
geel gaat ook voor Loe Loe een tuinboek
maken zo leert zij ook om de plantjes te
verzorgen. Hebben de kinderen thuis al verteld
wat knakgroente is? Vraag het maar aan uw
kind. En wist u al dat we echte onderzoekjes
doen en ontdekkingen. De kinderen hebben
namelijk met bloemen geverfd. Dat kan dus
echt! Zo hebben ze met een tulp lente kleuren
gemaakt.
Groep geel heeft ook techniekles gehad over
slakken van de stagiaires uit de bovenbouw. De
nieuwe stagiaire heet Femke.
Groep geel heeft zelfs de lente kunnen inluiden
op de kinderboerderij. Dat was erg leuk. Met
zijn allen de dieren verzorgen. De moeders
gingen ook mee, dat was heel gezellig.
Intussen zijn de nieuwe leerlingen bij ons al
steeds meer gewend. Nu maar hopen dat het
mooi weer blijft. Dan kunnen de kinderen lekker
buiten spelen. Ze zijn daar druk bezig om de
lente te ontdekken. En de zomertijd is ook
alweer ingegaan.
Bent u nieuwsgierig geworden naar onze
plantjes, kom dan bij ons in de klas kijken.
De volgende keer meer over ons nieuwe thema
eten en drinken en de robot.

Beeldentuin

Groep 1/2 paars
In de laatste week van het thema Kunst in
de klas hebben de leerlingen van groep 2
Paars en Geel een bezoek gebracht aan de
wereldberoemde kunstenaar Joep van
Lieshout. Ze werden heel gastvrij
ontvangen en de leerlingen kregen een
heel leuke en leerzame rondleiding door het
museum en de beeldentuin van Joep van
Lieshout. Daarna mochten zij zelfs klimmen
en klauteren in en op de kunstwerken in de
beeldentuin! Vooral het bijenhotel trok de
aandacht van de kinderen. Na afloop
mochten de kinderen nog werken aan een
kleurplaat, die Joep speciaal voor hen had
gemaakt. Een heel geslaagd bezoek! Op
vrijdag 9 maart opende in de speelzaal van
obs De Boog het grote Geel/ Paars
museum, waar al het werk van alle
leerlingen van het thema Kunst in de klas
werd tentoongesteld. Heel veel ouders
hebben het museum bezocht, een
geslaagde afloop van het thema dus! Het
nieuwe ankerthema uit Schatkist, de
kleutermethode, is natuurlijk Lente. De
kinderen leren hoe er uit zaadjes en
bolletjes planten en bloemen groeien en
hoe die te verzorgen. Pompom en Loeloe
hebben in groep Paars en Geel allebei hun
eigen moestuin. Zij vinden het nog wel erg
moeilijk om deze te verzorgen, daarom
krijgen zij hulp van alle kinderen in de klas.
Groep 3
De afgelopen weken zijn er weer veel
leeskilometers gemaakt. Erg leuk vinden de
groep drie-leerlingen dat groep 8 elke
maandag hierbij helpt. De persoonlijke
aandacht doet de leerlingen goed.
Het thema theater is dinsdag afgerond met
een echte voorstelling. In groepjes hebben
de leerlingen een optreden voorbereid.
Bijvoorbeeld een dialoog, schimmenspel,
toneelstuk, moppenshow enz. De verhalen
zijn zelf bedacht. Na Pasen wordt er een
nieuw thema gestart: brandweer! Heeft u
ideeën of materialen over dit thema te leen
dan horen de leerkrachten dit graag.

Marwa en Hamza hebben meegedaan aan de
kangoeroewedstrijd; het was een pittige
wedstrijd. In mei zijn de uitslagen bekend en is
de prijsuitreiking. We zijn erg benieuwd!
Groep 4
De kinderen van groep 4 oefenen volop met het
schrijven van steeds langere zinnen en ook
verhalen. Zij hebben onlangs allemaal een
fantasieverhaal geschreven. Daarbij moesten
zij hun fantasie gebruiken en in hun eigen
verhaal verwerken. De kinderen bleken zeer
fantasierijk en daarom ontstonden de meest
boeiende verhalen. Er waren kinderen die in
hun verhaal veranderden in een dier, piloot,
onzichtbaar mens of mens met een bijzondere
kracht. De verhalen speelden zich op
verschillende plaatsen af, zoals op de maan, in
een trein, in een vliegtuig, in het bos of op
school. De kinderen mochten er ook een
kleurrijke tekening bij maken. Tot slot werden
de verhalen voor de groep gepresenteerd. Zeer
aandachtig luisterden de kinderen naar de
fantasieverhalen van hun klasgenoten. De
leerlingen hebben de laatste tijd ook geoefend
met het schrijven van brieven. Ze hebben
allemaal een persoonlijke brief geschreven en
mochten zelf kiezen voor wie. Sommigen
schreven een brief aan een klasgenoot en
anderen aan de meester of hun ouders. In de
brief moesten ze ook beeldtaal gebruiken met
bijvoorbeeld een teken, plaatje of symbool. Er
werden creatieve, leuke en grappige brieven
gemaakt en de ontvangers waren er blij mee.
Groep 7
Groep 7 heeft de afgelopen maand hard
gewerkt aan werkstukken en boekverslagen.
Alle kinderen hebben een spreekbeurt
gehouden voor de groep. Juf Afaf, de stagiair,
heeft technieklessen gegeven, waar de
kinderen veel van opgestoken hebben. Jammer
dat ze al afscheid van haar moeten nemen,
omdat ze weer naar de universiteit gaat.
Groep 8
Groep 8 heeft voorbereidingen gedaan om een
presentatie te houden in het buurthuis over het
Dempoplein.

Helaas had de gebiedscommissie
verplichtingen in het kader van de
verkiezingen, waardoor de presentaties
niet door kunnen gaan. Jammer, maar
dat hoort erbij. Groep 8 geeft de moed
niet op: een mooi plein, daar gaan de
kinderen voor!
Groep 8 is begonnen met tutorlezen
met groep 3. Elke maandag leest een
leerling met een leerling uit groep 3,
zodat deze veel leeskilometers kan
maken.
Bestemming schoolreis 13 april
U krijgt nog een aparte brief, maar dit
zijn de bestemmingen van de
schoolreis.
Groep 1 t/m 5: Duirell
Groep 6 en 7: Efteling

Nieuwe leerlingen
Welkom
In de maand maart is Asmae in groep
geel gekomen. Mahad en Amadou
zitten in groep paars. Veel plezier op
De Boog!
Inschrijven? Wees er op tijd bij!
De kleutergroepen zijn flink aan het
groeien en daarom is het fijn voor de
organisatie om te weten op hoeveel
kinderen er gerekend kan worden dit
schooljaar. Wordt uw kind vóór juli vier
jaar, maak dan snel een afspraak! Wij
maken met veel plezier tijd voor u vrij.

Ouderkamer
Themaochtend Opvoeden
Bernadette de wijkverpleegkundig is 20
maart langs geweest in de ouderkamer
om te praten over voeding. Aan de
hand van een spel met de schijf van vijf
werd er gesproken over wat gezond is
en wat niet.
Themaochtend
Op vrijdag 6 april komt stichting OOG
kennismaken in de ouderkamer.

Vaderavond
Dit jaar wordt de vaderavond gehouden in
Bospolder. Vaders, vaderfiguren als ooms
of grote broers zijn met de kinderen welkom
op donderdagavond 12 april van 18.30 tot
19.30. Er worden activiteiten georganiseerd
waarbij de band tussen vader en kind en
vaders onderling zal worden versterkt. U
krijgt nog een persoonlijke uitnodiging in de
week ervoor.

Brede school
Minifinal
Op 12 april is de mini-final en de kinderen
van groep 5 t/m 8 zullen allemaal
deelnemen aan één van de vier sporten.
Ouders zijn welkom om te komen kijken of
een team te coachen.
Schooltoernooien
De komende periode staan in het teken van
veldvoetbal. De kinderen krijgen een brief
als ze mogen deelnemen aan het toernooi.
Er zijn heel veel aanmeldingen, dus niet
alle kinderen kunnen mee doen.
Koningsspelen
Op vrijdag 20 april zijn de koningsspelen en
deze
zullen
voor
beide
Bogen
georganiseerd worden in Schiemond. Er
zullen activiteiten zijn in de speeltuin, het
Huis van de Wijk, het Cruyff Court en in en
om de school. Om het een onvergetelijke
dag te maken zijn we nog op zoek naar
ouders of verzorgers om te helpen met het
begeleiden van de kinderen bij de spellen.
Voor vragen of als u zich wilt aanmelden
kunt u een email sturen naar
jdewit@obsdeboog.nl of u kunt zich
opgeven bij juf Latifa of meester Jeroen.
Circusoptreden
Op woensdagmiddag 11 april is er na
schooltijd een korte circusvoorstelling van
de Stadsparade om publiek te werven voor
het Circusstad Festival 2018 van 2 t/m 6
mei in Rotterdam.
Open lessen op 10 en 12 april
U krijgt binnenkort weer een uitnodiging
voor de Open Lessen. U komt toch ook?
.

Medezeggenschapsraad
Schoolfonds
De volgende bijdrage wil de MR graag voor
3
april
2018
op
het
volgende
rekeningnummer ontvangen:
NL 49 RABO 0118937081 van OBS De
Boog
Leerlingen waarvan het schoolfonds niet is
betaald, kunnen helaas niet meedoen aan
de feesten of uitstapjes die georganiseerd
worden vanuit het schoolfonds. Het
schoolreisje is al op 13 april, dus betaal
bijtijds.

Gezonde traktatie 
En deze nog van even terug…

zwemmen groep 5

techniekles groep 7

tutorlezen

Paassfeer in de gang

Wanneer

Wat

Wie

Woensdag 28 maart

Grote Rekendag

Groep 1 t/m 8

Veldvoetbaltoernooi

Groep 5 en 6

Donderdag 29 maart

Teamdag - leerlingen vrij

Groep 1 t/m 8

30 maart t/m 2 april

Paasvakantie

Iedereen

Woensdag 4 april

Veldvoetbaltoernooi

Groep 7 en 8

Vrijdag 6 april

Themaochtend: OOG

Ouders

Dinsdag 10 april

Open lessen

Ouders en belangstellenden

Woensdag 11 april

Circusoptreden op het Dempoplein

Iedereen

Donderdag 12 april

Minifinal

Groep 5 t/m 8

Open Lessen groep 1 t/m 4,7 en 8

Ouders en belangstellenden

Vaderavond

Vaders en kinderen

Schoolreis

Groep 1 t/m 7

Kennismakingsdag

Groep 8

Dinsdag 17 april

Afname IEP-toets

Groep 8

Woensdag 18 april

Afname IEP-toets

Groep 8

Veldvoetbaltoernooi ½ finale, onder voorbehoud

Groep 5 t/m 8

Donderdag 19 april

Voorstelling SKETCH

Groep 7 en 8

Vrijdag 20 april

Koningsspelen

Groep 1 t/m 8

Woensdag 25 april

Veldvoetbal finale, onder voorbehoud

Groep 5 t/m 8

27 april t/m 11 mei

Meivakantie

Iedereen

Vrijdag 13 april

