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Schoolinformatie
Personeel
Juf Annemieke gaat vanaf deze maand als
leerkrachtondersteuner aan de slag. Dat wil
zeggen dat ze met kleine groepen leerlingen
werkt en hen begeleidt in hun leerproces.
Vanaf woensdag 7 februari start meester
Marley met zijn lio-stage. Dit betekent dat hij
tot aan de zomervakantie op dinsdag,
woensdag en donderdag les zal geven in
groep 3. Juf Anne is op deze dagen ook
aanwezig en zal hem ondersteunen en
andere taken voor de groep vervullen.
Schoolafspraak van de maand
We helpen elkaar om ons aan de regels te
houden.
o We komen op tijd
o We praten Nederlands
o Samen is: ouder, kind, school en
buurt
o We dragen kleding, die past bij de
leeftijd en de activiteit
Cito-toetsen
De cito-toetsen bij de kleuters worden later
afgenomen, omdat deze niet op tijd geleverd
konden worden. De komende weken gaat de
eigen leerkracht de toetsen afnemen bij de
kinderen.
De groepen 3 t/m 8 hebben de toetsen
afgerond en deze worden nu ingevoerd. De
gegevens worden geanalyseerd en de
plannen worden bijgesteld. Zo weten de
leerkrachten precies op welke manier ze uw
kind het best verder kunnen helpen in
zijn/haar ontwikkeling.
Kangoeroewedstrijd
Vorig schooljaar heeft De Boog voor het
eerst
deelgenomen
aan
de
Kangoeroewedstrijd. De knapste rekenaars
van de school gingen aan de slag met
ingewikkelde rekenvraagstukken. Dit bleek

een groot succes. Daarom gaan we ook dit
jaar onze leerlingen met 'rekenknobbels'
weer opgeven. De wedstrijd is in maart, maar
de kinderen kunnen nu al oefenen op
www.w4kangoeroe.nl

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2 geel
Het thema van januari was gezondheid in
groep geel. De kinderen hebben veel nieuwe
woorden geleerd. Het 'dokter' spelen in de
huishoek was favoriet natuurlijk. Ieder kind is
wel een keer dokter geweest of patiënt.
De belangrijkste vraag was: hoe blijf je
gezond? Meten en wegen hoorde er ook bij,
dus
dat
was
meteen
een
goede
rekenopdracht. Wie is het zwaarst of het
lichtst, het langst of het kortst?
De kinderen leerden ook goed voor elkaar te
zorgen; belangrijk, zeker als je ziek bent:
Heb je pijntjes of verdriet, kom ik troost je,
huil maar niet!
Gelukkig zorgen alle kinderen van groep geel
goed voor elkaar.
Nu worden de cito-toetsen gemaakt en
daarna gaan de kinderen verder met het
thema KUNST.
Omar en Siraad hebben een broertje
gekregen en Stanley heeft een zusje
gekregen. Welkom nieuwe baby's!
Groep 1/2 paars
Deze week is de laatste week, die gaat over
het thema gezondheid. De kinderen hebben
heel veel geleerd over onder andere gezond
eten, wat goed is om te eten en wat niet. Hoe
gezond eten er voor zorgt dat je groeit en fit
blijft. Pompom, wilde net zo groot en sterk
worden als Tom Andersom (beiden uit de
methode Schatkist) en de kinderen hebben
geleerd wat zij daarvoor moeten doen. En

mocht je even ziek zijn en in het ziekenhuis
komen, dan weten al veel kinderen wat de
dokter allemaal kan doen om je weer gezond
en fit te maken.
Groep 3
Momenteel is groep 3 aan het werk met het
thema 'de dierenwinkel'. In de klas is een echte
dierenwinkel gemaakt, er zijn verschillende
huisdieren in de klas waarvoor de kinderen
zorgen. Die dieren zijn natuurlijk niet echt maar
zo worden ze wel behandeld. De kinderen
zorgen ervoor dat ze verzorgd en gevoerd
worden. In de winkel wordt van alles verkocht,
daarbij oefenen de kinderen bijvoorbeeld ook
met geldrekenen. Groep 3 is op bezoek
geweest bij Pet's Place èn de hond Takkie van
meester Jeroen is in de klas op visite geweest.
Op 8 februari zal er tussen 8.30 en 9.00 een
letterfeest in de klas zijn. Dit om te vieren dat
de juffen en meesters ontzettend trots zijn op
deze groep 3 leerlingen, omdat ze in een half
jaar tijd alle letters al hebben geleerd. Alle
ouders/verzorgers zijn van harte uitgenodigd.
De kinderen gaan nu starten met het maken
van heuse leeskilometers!
Groep 5
Groep 5 heeft hard gewerkt de laatste weken.
Behalve de Cito-toetsen waren er ook veel
toetsen van het reguliere programma. Maar nu
is dat weer voorbij en met goede resultaten!
De kinderen hebben enorm veel zin in
zwemles. Op donderdag 2 februari was het
eindelijk zover! Gezellig met zijn allen in de bus
naar zwembad West.
Groep 7
De kinderen hebben de CITO afgerond. Het
was wel heel erg spannend voor de kinderen en
de ouders. De kinderen hebben heel hard hun
best gedaan.
In groep 7 zijn ze ook bezig geweest met de
spreekbeurten. De kinderen hebben heel leuke
leerzame
onderwerpen
gekozen
zoals:
planeten,
progeria,
kikuchi,
tsunami,
broeikaseffect en nog veel meer.
De komende weken zullen ze bezig zijn met
boekbespreking en verslagen maken van
gelezen boeken.

Groep 8
Alle leerlingen van groep 8 hebben samen
met de leerkracht bezoeken gebracht aan
een Voortgezet Onderwijsschool: een
praktijk-school, het VMBO Basis of Kader of
een school met Mavo-Havo-VWO. Het is de
bedoeling dat de ouders met hun kind in
totaal zo'n drie scholen bezoeken de
komende
maand.
Voor
de
voorjaarsvakantie worden de gesprekken
met het definitieve advies gevoerd en dan
kan de inschrijving op de school van hun
keuze in maart beginnen. Spannend.....

Nieuwe leerlingen
Welkom
In groep 1/2 geel zijn deze maand GVentley, Tiara, Shahin en Shahir gekomen.
In groep 1/2 paars heeft Mohamed Reda
zijn plekje gevonden. Bij meester Davy is
Tiago
vanuit
De
Boog
Bospolder
overgekomen en in groep 7 voelt Artjom
zich al helemaal thuis! Allemaal heel veel
leerplezier 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
Taalles
In januari zijn de taallessen afgerond en
alle moeders hebben hun certificaat
behaald. We hopen dat zij nog vaak op
school komen om hun Nederlands verder te
oefenen!
Themaochtend Onwijze moeders
Op dinsdag 13 februari komt Yvel Blokland,
onze wijkagent, in de ouderkamer om te
praten over de wijk. Hij zal samen met de
moeders een activiteitenplan opstellen de
een budget aanvragen om de plannen te
realiseren.

Themaochtend Opvoeden
Op dinsdag 20 februari komt Bernadette, de
schoolverpleegkundige, in de kamer een
voorlichting geven over ‘grenzen stellen’.
Ouders kunnen praten over welke regels zij
thuis belangrijk vinden en hoe zij ervoor
kunnen zorgen dat hun kind zich aan die
regels houdt.

Brede school
Open lessen
Er waren al iets meer ouders dan de vorige
keer bij de Open Lessen. De vakkrachten
en de kinderen vonden het geweldig dat u
er was! Schrijf de volgende data maar
alvast in uw agenda: 10 en 12 april zijn de
volgende Open Lessen.
Pro Hero
Leerlingen uit groep 7 en 8 doen mee aan
een speciale activiteit op dinsdag: Pro
Hero. Tien weken lang gaan deze
leerlingen opdrachten doen, die in het teken
staan van sociale vaardigheden. Het motto
is: Iedereen kan een held zijn!
Schooltoernooien
Jomayro uit groep 6 is tweede geworden bij
het tennistoernooi en mag dus naar The
Final in juni. De andere kinderen vielen
helaas buiten de prijzen, maar hebben een
heel gezellige en sportieve middag gehad.
Op woensdag 7 februari is er een
smashbaltoernooi. De kinderen hebben
hiervoor al briefjes ontvangen, want de
dagen ervoor zijn ze vrij. Let op dat uw kind
sportschoenen, een OV-kaart en een lunch
bij zich heeft, als het deelneemt!
Voorleeswedstrijd
Op woensdag 14 februari doet Jaylin uit
groep 8 mee aan de voorleeswedstrijd in de
bibliotheek in Pier 80. In de volgende
nieuwsbrief leest u of ze de volgende ronde
heeft gehaald...
Bootcamp
Op woensdag 21 februari organiseert TOS
voor alle leerlingen van De Boog een
‘bootcamp’. Dit is een trainingsvorm die
buiten
op
het
schoolplein
wordt
aangeboden. Eerst is de bovenbouw drie

kwartier aan de beurt en vervolgens mogen
de groepen 1 t/m 4 een half uur lang aan
hun conditie werken.
Het is van belang dat alle kinderen kleren
dragen waarin ze zich goed kunnen
bewegen (trainingspak of joggingbroek) en
dat ze sportschoenen voor buiten dragen.
Wijkmuziekschool
Op donderdag 22 februari is er een
orkestles waarbij de ouders van harte zijn
uitgenodigd. De muzikanten spelen de
sterren van de hemel van 16.15 tot 17.15

Even voorstellen
Wij stellen aan u voor....juf Anneke
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben juf
Anneke en werk ongeveer 8 jaar op de
Boog. Ik ben getrouwd en ik ben moeder
van 2 kinderen, een zoon en een dochter.
Ik vind de Boog een gezellige school om te
werken; met leuke kinderen, ouders, fijne
collega’s en een goede directie. Hiervoor
heb ik in de Afrikaanderwijk gewerkt. Daar
was ik juf van groep 2,3,4,5,6.
Ik ben juf van groep 1-2 geel. Dat vind ik
leuk en bijzonder, omdat de kinderen hier
heel veel leren, wat later nodig is om te
leren rekenen en lezen. De kinderen zijn
nieuwsgierig en willen graag iets leren. Dat
doen ze door te spelen in de hoeken en te
werken aan de tafels met spelletjes uit de
kast. Er wordt veel geleerd van en met
elkaar.
Elke dag zijn er bijzondere dingen te
beleven in de groep. Vandaag bijvoorbeeld
hebben we een recept gemaakt om een
smoothie te maken voor Tim, die ziek is ( hij
heeft een hamer op zijn voet laten vallen).
Dit verhaal komt uit de methode schatkist.
En wat leuk is dat Dilek, de moeder van
Yusuf, ons kwam helpen.
Wat ook leuk is, dat ik mag werken met
deze nieuwe methode Schatkist. Ik merk
dat de kinderen heel veel nieuwe woorden
leren. Ook zijn er al kinderen die kunnen
lezen. Zo heeft iedereen zijn talenten. En er
zijn verschillende manieren om iets te leren.
Dat is fijn.

Bijzonder vind ik dat onze school en de
kinderen van groep geel meedoen met de
pilot Robot in de klas. Zo help ik mee om
de kinderen voor te bereiden op 21-eeuwse
vaardigheden.
Gelukkig heb ik ook vrije tijd. Dan is het tijd
om mijn huis schoon te maken. Maar ik
wandel ook graag met onze hond in het
park of langs het strand. Verder teken en
schilder ik graag en kook ik graag iets
lekkers. Gelukkig verveel ik mij nooit.
Ik hoop op nog veel mooie onderwijs jaren
op De Boog, waarin ik de kinderen een
heleboel kan leren.

Medezeggenschapsraad
Schoolfonds
De volgende bijdrage willen wij graag voor
7 februari 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.

Peuterspeelzaal
Peuter-kleuterdag
Vrijdag 9 februari is er weer een peuter
kleuter dag. De peuters en kleuters gaan
samen weer wat leuks doen.
Samen bewegen
De peuterschool gaat de komende weken
mee doen met een beweeg project
genaamd playgroove.
Het is de bedoeling dat de ouders samen
met hun kind gaan bewegen. 12 en 15
februari zijn de proeflessen. Jullie krijgen
hier binnenkort van de leidsters meer
informatie over.
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2 prijs
Tennis 5/6

Scholenbezoek
Groep 8
Wolfert
College

Wanneer

Wat

Wie

Maandag 5 februari

Leerlingvrije dag

Groep 1 t/m 8 vrij

Dinsdag 6 februari

Studiedag van het team

Groep 1 t/m 8 vrij

Woensdag 7 februari

Brandweerles op school

Groep 8

Smashbaltoernooi

Groep 5 t/m 8

Maandag 12 februari

Advies gesprekken na schooltijd

Ouders en leerlingen groep 8

Dinsdag 13 februari

Themaochtend Onwijze moeders

Ouders

Advies gesprekken na schooltijd

Ouders en leerlingen groep 8

Woensdag 14 februari

Voorleeswedstrijd

Jaylin, groep 8

Dinsdag 20 februari

Themaochtend Grenzen Stellen

Ouders

Woensdag 21 februari

Bootcamp

Leerlingen groep 1 t/m 8

Donderdag 22 februari

Orkestles

Ouders wijkmuziekschool

26 februari - 2 maart

Voorjaarsvakantie

Iedereen vrij

Maandag 5 maart

Leerlingvrije dag

Groep 1 t/m 8 vrij

5 - 16 maart

Inschrijfperiode Voortgezet Onderwijs

Ouders groep 8

Ziek zijn in de
kleutergroep

Techniekles
groep 7

