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Schoolinformatie
Personeel
Juf Geertje is weer volledig inzetbaar en
werkt op maandag en dinsdag in groep 1/2
paars.

Klassenbezoeken
Als school hebben wij de afgelopen jaren
geïnvesteerd in het nog beter maken van
onze manier van lesgeven. Tijdens de
klassenbezoeken van de afgelopen periode
heeft de directie mooie lessen gezien. Een
sterk punt is de effectieve leertijd. In de
ochtend na de tweede bel of na de sport en
spelactiviteit gaan de leerlingen meteen aan
het werk. De leerlingen weten wat ze op tafel
moeten hebben en wat het doel van de les is.
In alle klassen wordt namelijk op het bord al
opgeschreven wat er die dag op het rooster
staat en wat de leerlingen zullen leren. Elke
leerkracht werkt op drie niveaus. In de kleine
kring (groep 1/2) of aan de instructietafel
(groep 3 t/m 8) krijgen groepjes leerlingen
extra aandacht. Dit kan zijn, omdat leerlingen
extra uitleg nodig hebben of dat de leerlingen
juist verdieping krijgen. Ook de goede
leerhouding van de leerlingen was duidelijk te
zien. Zij weten goed wat hun werkniveau is
en zij durven bij de leerkracht aan te geven
als zij iets niet snappen. Er heerst een
positieve leersfeer in de groepen waar de
directie trots op is: op de leerkrachten en de
leerlingen!
Digitale nieuwsbrief
Vanaf heden zullen we de nieuwsbrief naar
de ouders, waar we een e-mailadres van
hebben, ook digitaal gaan versturen. Ouders
waar we nog geen e-mailadres van hebben,
maar die wel de nieuwsbrief digitaal willen
ontvangen
kunnen
hun
e-mailadres
doorgeven aan juf Jane. We zullen het e-

mailadres
dan
toevoegen
aan
de
verzendlijst.
Onderwijsstaking
Woensdag 29 november gaat een delegatie
van het PO-Front in gesprek met (onderwijs)
minister Slob. Als minister Slob niet
tegemoet wil of kan komen aan de eisen van
het PO-Front, roepen de vakbonden een
nieuwe landelijke staking uit op dinsdag 12
december. Als er op 5 december besloten
wordt om tot een staking op 12 december
over te gaan, zullen er ook leerkrachten van
obs de Boog Schiemond aan deze
stakingsdag deelnemen. We willen alle
ouders nu alvast vragen om rekening te
houden met deze stakingsdag op 12
december. Natuurlijk houden wij u op de
hoogte zodra er duidelijkheid over deze
stakingsdag zal zijn.
Groepsdoorbroken rekenen
Dit jaar gaan we voorzichtig starten met
groepsdoorbroken leren. Dit wil zeggen dat
leerlingen leren op eigen niveau, dus niet
zoals nu persé met leeftijdsgenoten.
Bij de toetsen bekijken we op welk niveau de
leerlingen zitten op het gebied van het thema
tijd. Elke leerkracht biedt een onderwerp aan,
bijvoorbeeld de analoge klok, de digitale
klok, tijdsduur of tijdzones.
We hopen dat de leerlingen extra
gemotiveerd raken door op een andere
manier bezig te zijn met dit thema.
Na afloop bekijken we of deze manier van
leren succesvol is gebleken en of we hier
verder mee aan de slag kunnen.
Schoolafspraak van de maand
In een feestmaand is de volgende regel wel
een heel toepasselijke :)

We zijn een gezonde school.
In de kleine pauze eten we fruit en
drinken we water. In de grote pauze
eten we bij voorkeur brood en drinken
we water of een pakje sap.
Alleen bij verjaardagen en schoolactiviteiten mag met mate worden
gesnoept op school.
Op school wordt geen frisdrank
gedronken.
We eten en drinken in de klas.

Nieuws uit
groepen

de

Groep 1/2 geel
De kinderen hebben met
verschillende materialen
en constructies hutten
gebouwd in de klas. Dit is
het resultaat:
Groep 1/2 paars
Groep Paars is al heel
druk bezig om de Sint en zijn Pieten te kunnen
ontvangen. De kinderen knutselen onder
andere een stoombootmuts en maken
tekeningen voor de Sint voor in het klassen
Sintboek. Ook Loeloe en Pompom, de
hoofdpersonen uit de nieuwe methode
Schatkist doen mee, spannend, hun eerste
Sintfeest!!!

Groep 3
Groep 3 heeft 2 weken geleden het
thema
zwembad
afgerond.
Alle
leerlingen hebben een zelfgemaakt
zwemdiploma verdiend.
Het nieuwe thema is het ziekenhuis. De
eerste weken wordt er gewerkt over de

huisarts, die soms een doorverwijzing
geeft voor een specialist in het
e
ziekenhuis. De 2 periode is de beurt
aan de röntgenoloog. De kinderen leren
onder andere over de verschillende
botjes in je lijf. In de spelhoeken wordt
een heuse patiëntenkaart ingevuld en
in de apotheek wordt er gerekend met
medicijnen en afgerekend met geld.
Er is al een echte verpleegkundige op
bezoek geweest die verteld heeft over
haar beroep.
Alle ideeën en materialen rond dit
thema zijn van harte welkom.

Groep 4
Groep 4 heeft voor ‘crea’ een speciale
opdracht uitgevoerd. De kinderen
hebben leren tellen in stappen van 10
tot 100 en moesten op het schoolplein
bladeren verzamelen in stappen van
10. In groepjes zijn steeds 10 bladeren
verzameld en naar de meester
gebracht. Ze hebben door hun
enthousiasme uiteindelijk meer dan 100
bladeren verzameld. Het schoolplein
was daarna ook meteen een beetje
opgeruimd 
De kinderen hebben geleerd dat de
bladeren in de herfst van de bomen
vallen, omdat de bomen in een soort
winterslaap terecht komen. Dat was
zeer interessant. De bladeren zijn
gebruikt om een knutselopdracht mee
te doen. Er zijn figuren van dieren
uitgeknipt en geverfd. Achter deze
figuren van dieren plakten de kinderen
de verzamelde bladeren.

Ouders mochten op die dag ook helpen met de
opdracht en het was daarom extra gezellig
tijdens de les. De knutselwerkjes met bladeren
zullen spoedig te zien zijn en de meester is
benieuwd wie de eerste is, die ontdekt waar ze
te bewonderen zijn.

Groep 5
Groep 5 heeft een bezoek gebracht aan de
kinderboerderij.

Groep 6
HELP! Je bent op het ijs aan het spelen en
opeens zak je er zo door heen met je winterjas,
broek, muts, sjaal en je schoenen nog aan. Wat
kan je dan doen?
De kinderen van groep 6 hebben donderdag
geleerd wat dan de beste manier is om te
kunnen overleven. De zwemles duurde een uur
en ze hebben hard hun best moeten doen!

Ze moesten met hun kleren aan in het
zwembad springen. Hierna moesten ze op
hun rug onder het ijslaag doorzwemmen tot
ze bij het wak kwamen. Hier klommen ze
eruit en rolden als een kaars bij het wak
vandaan.
Ook moesten ze over een
schommelende ijsvlakken lopen zonder er
vanaf te vallen!
Er waren ook een paar ouders bij. Fijn, dat
u erbij was!

Groep 7
Voor groep 7 is deze week de schoolverpleegkundige van het CJG langs
geweest en zij heeft de leerlingen allemaal
onderzocht. Het was fijn dat er zoveel
ouders met hun kind meekwamen voor het
gesprekje met de verpleegkundige.
In de klas is groep 7 gestart met
werkwoordspelling en cijferend vermenigvuldigen. Dit is nieuw voor de kinderen en
daarom nog erg spannend!
Groep 8
De gang bij groep 8 komt zo
langzamerhand vol te hangen met posters
van het Voortgezet Onderwijs. Groep 8 gaat
zich in deze periode oriënteren op het V.O
om na de cito-toetsen in januari een
weloverwogen keuze te kunnen maken. Op
maandag 27 november is de aftrap met een
voorlichting over de nieuwe Eindtoets en de
organisatie van het Voortgezet Onderwijs.
Zowel ouders als leerlingen van groep 8
worden hierbij verwacht.
De datum voor de werkweek van groep 8 is
vastgesteld, de kinderen gaan van 2 t/m 6
juli op kamp. De ouders hebben deze week
een brief ontvangen met een invulstrook.

Nieuwe leerlingen

Brede school

Welkom
In november hebben we weer vier nieuwe
leerlingen mogen verwelkomen. Roshiel en
Gilliano zijn in groep paars bij juf Geertje en juf
Josje gestart. Elisa en Hira mogen beginnen in
groep geel bij juf Anneke en juf Jeanette. Heel
veel leerplezier op De Boog!
Uw kind is drie jaar en dan?
Is uw kind drie jaar, dan mag u uw kind al
inschrijven! 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.

Open lessen niet zo goed bezocht...
Ouders moesten vast nog wennen aan de
open lessen. Veel vakkrachten en kinderen
waren teleurgesteld omdat er geen ouders
kwamen kijken in de lessen. De volgende
keer hopen we op meer belangstelling!
Schooltoernooien
Op woensdag 29 november a.s. staat het
zwemtoernooi gepland in zwembad West.
Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 die
hiervoor worden uitgekozen hebben een
brief gekregen met informatie.
Graag het strookje bij de brief, net als bij de
andere toernooien, invullen en retour naar
de gymdocenten.
Ouders/verzorgers
mogen
mee
om
kinderen aan te moedigen!
Clinic Turnen
Alle kinderen uit de groepen 1 t/m 8 hebben
een clinic Turnen van een echte turnjuf
gehad tijdens de gymles.
Kinderen die turnen leuk vinden, kunnen
zich opgeven bij meester Jeroen voor twee
proeflessen bij de turnvereniging op
donderdag na schooltijd in de gymzaal aan
de Kedoestraat.
Orkestles
Gelukkig zijn er nog een paar kinderen die
wekelijks naar Bospolder gaan voor de
lessen van de wijkmuziekschool! het is een
genot om de kinderen zo enthousiast bezig
te zien.
Op donderdag 14 december kunnen ouders
en belangstellenden kijken naar onze
muzikale talenten. Ze zijn welkom om 16.15
uur in de hal van De Boog-Bospolder.
Kerstmarkt Bospolder
Elk jaar organiseren ouders en leerlingen
van De Boog Bospolder een kerstmarkt.
Iedereen is welkom voor een hapje of een
drankje. Er wordt een rommelmarkt
gehouden en kinderen kunnen spelletjes
doen. De opbrengst van de markt gaat naar
een goed doel.

Ouderkamer
Thema: logopedie
Op 28 november om 8.45 komt de logopedist
Carla Bomberg in de ouderkamer. Ze komt
praten over de spraakontwikkeling bij kinderen
van de groepen 0, 1 en 2 over spraaktaalontwikkeling en de rol van de ouders daarin.
Thema: seksuele diversiteit
Op 1 december komt Radar in de ouderkamer
ze gaan praten over seksuele diversiteit.
Thema: gezonder ouder worden
Op 8 december komt er een arts uit het
havenziekenhuis zij gaat praten over gezonder
ouder worden. Op 15 december is het vervolg
van de cursus.
Thema: cito-toetsen
Op 12 december om 8.30 komt juffrouw Hayat
in de ouderkamer praten over de cito toetsen.
Heeft u vragen of wilt u hier meer over weten
dan bent u van harte welkom.
Thema: Frontlijn
19 december komt bureau Frontlijn in de
ouderkamer. Er wordt gepraat over de
organisatie Frontlijn. Wat kunnen zij u bieden
en voor welke hulpvragen kunt u bij hen
terecht?

Medezeggenschapsraad

Onze leerkracht van de maand

Schoolfonds
Wij vragen aan alle ouders een bijdrage om
feesten en uitstapjes te kunnen organiseren. De
derde bijdrage willen wij graag voor 6 december
2017 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 die georganiseerd worden.
Volgende MR vergadering
Op 11 december is de volgende MR
vergadering.

We stellen aan u voor juf Anke...
Ik ben juf Anke. Ik ben 28 jaar en woon in
Schiedam. In mijn vrije tijd vind ik het leuk
om te sporten. Ik fitness elke week en af en
toe zwem ik ook. Verder vind ik het
belangrijk om tijd door te brengen met
vrienden en familie. Een dagje weg naar
het strand of lekker uit eten.
Vier jaar geleden ben ik op de Boog komen
werken. Ik werk 4 dagen per week. Ik heb
dit jaar groep 6. Groep 6 is een belangrijk
jaar voor de leerlingen. Ze beginnen nu
echt groot te worden en krijgen steeds
meer verantwoordelijkheid.
Ik vind het belangrijk dat mijn leerlingen het
naar hun zin hebben in de klas.
Een grapje, een complimentje of een blik
kan er voor zorgen dat de leerling zich
beter voelt.
Ik probeer voor elke leerling klaar te staan
als er iets of als hij/zij ergens mee zit.
Elke leerling in mijn klas is anders. Elke
leerling heeft zijn eigen interesses of
mogelijkheden.
In de klas probeer ik hier zoveel mogelijk
rekening mee te houden.
Ik heb bijvoorbeeld een spellingsmuur in de
klas. Hier hangen alle regels van een
thema. De leerlingen maken bij elke regel
een tekening met daarboven het woord.
Hierdoor kunnen ze de regel beter
onthouden als ze aan dat woordje denken.
Sommige leerlingen vinden het moeilijk om
rustig op de stoel te blijven zitten. Af en
toe mogen de leerlingen tijdens de
woorden flitsen bij Estafette gaan staan
en dansen terwijl ze de woorden op
lezen. Hierdoor zijn ze even de drukte
kwijt en kunnen ze erna rustig op hun
stoel hun les maken en ook zo hun
lesdoel halen. Zo probeer ik elke leerling
bij de les te houden

Peuterspeelzaal
Ouderbijeenkomst
28 november is er een ouderbijeenkomst in de
ouderkamer om 8.45 uur. Het thema is
logopedie. Bent u benieuwd wat logopedie is,
wat de logopediste allemaal doet en voor welke
kinderen dit, is kom dan naar deze
ouderbijeenkomst. Let op, dit is voor alle ouders
op dezelfde tijd.
Peuter-kleuterdag
1 december is er weer een peuter-kleuterdag.
Op deze dag gaan de peuters en kleuters weer
wat leuks samen doen. Dit keer staat het
natuurlijk in het teken van Sinterklaas.
Ouder-kindactiviteit
30 november willen wij als ouder kind
activiteiten met de kinderen en ouders
kruidnoten gaan bakken. Dat wordt smullen!!!

Wanneer

Wat

Maandag 27 november

Pietengym

Wie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs en Eindtoets

Ouders en leerlingen groep 8

Dinsdag 28 november

Thema: logopedie

Ouders groep 0 t/m 2

Woensdag 29 november

Groepsdoorbroken rekenen

Groepen 3 t/m 8

Zwemtoernooi

Groep 6/7/8

Thema: seksuele diversiteit

Ouders

Rugzak groep 4

Ouders groep 4

4e cursus 'Gezonder ouder worden'

Alle ouders

Maandag 4 december

Surprises inleveren met de kassabon

Groep 5 t/m 8

Dinsdag 5 december

Sintviering, presentatie in speellokaal

Ouders en leerlingen

‘s middags vrij vanaf 12.00 uur

Iedereen

Halt-les: Online veiligheid

Groep 8

Vrijdag 1 december

Woensdag 6 december

e

3 termijn van het schoolfonds

Alle leerlingen

Thema: gezonder ouder worden

Ouders

Rugzak groep 1/2

Ouders groep 1/2

Maandag 11 december

MR-vergadering

Leden en belangstellenden

Dinsdag 12 december

Thema: cito-toetsen

Ouders

Donderdag 14 december

Orkestles

Leden Wijkmuziekschool

Kerstmarkt Bospolder

Ouders en leerlingen

Thema: gezonder ouder worden

Ouders

Rugzak groep 3

Ouders groep 3

Dinsdag 19 december

Thema: Bureau Frontlijn

Ouders

Woensdag 20 december

Vuurwerkles door de politie

Groep 7 en 8

Donderdag 21 december

Kerstdiner

Groepen 1 t/m 8

Vrijdag 22 december

Leerlingvrije dag- leerlingen vrij

Groepen 1 t/m 8

25 december-5 januari

Kerstvakantie

Iedereen

Vrijdag 8 december

Vrijdag 15 december

