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Schoolinformatie
 Personeel
Juf Debbie is weer aan het werk na de
bevalling van haar dochter. Na de
kerstvakantie geeft ze elke woensdag les in
groep 7.
We hopen na de kerstvakantie de griep
verdwenen is en dat alle leerkrachten weer
fris voor de klas staan!
Juf Levien is inmiddels geopereerd (13dec)
en nu daarvan aan het herstellen. Na de
kerstvakantie zal ze starten met de
bestraling. Juf Levien komt na de
kerstvakantie snel weer een keertje langs in
de ouderkamer.
 Schoolafspraak van de maand
Samen zorgen we voor een veilige en
schone omgeving.
 Je houdt je aan de schoolregels
 Ons gedrag is niemand tot last
 Kinderen zijn niet alleen in de klas en
op het plein
 We houden de school en schoolspullen
netjes
 We lopen en praten rustig in de gang
en bij het komen en verlaten van de
school
 Cito-toetsen
In januari worden de middentoetsen
afgenomen in alle groepen. Bij de klas kunt u
zien welke toetsen die week worden
afgenomen.
 Nao Nao
Op 16 januari 2018 willen wij voor de ouders
van groep 1/2 Geel een informatieavond
organiseren in het kader van het werken met
de robot Nao. Op deze avond zal Nao zich
zelf voorstellen en zal er informatie gegeven
worden over de pilot Nao op de Boog. De
ouders zullen begin januari een uitnodiging

voor deze informatieavond ontvangen.

Nieuws uit de groepen

 Groep 1/2 geel
De maand december was voor de kinderen
van groep 1/2 geel een drukke maar
gezellige maand. Te beginnen natuurlijk met
de
voorbereidingen
voor
het
sinterklaasfeest. Er is veel geknutseld,
getekend en geverfd over Sinterklaas en
Piet.
De
kinderen
hebben
veel
rekenactiviteiten gedaan met pepernoten.
En natuurlijk na afloop gesnoept van de
pepernoten. Het feest zelf was geslaagd met
leuke cadeautjes.
Nu zijn de kinderen druk bezig met de kerst.
De kerstboom is versierd en in de
poppenhoek hebben de kinderen een eigen
boompje met versieringen. De hele klas telt
af naar het kerstdiner en daarna kan
iedereen uitrusten in de kerstvakantie.
Juf Anneke, meester Mimoun, juf Jeannette
en alle kinderen van groep 1/2 geel wensen
iedereen een heel gezond en gelukkig 2018.
 Groep 1/2 paars
Groep Paars heeft de Sintviering achter de
rug. Er zijn veel mooie cadeaus uit Spanje
gekomen en het was echt een leuk en vrolijk
feest. Pompom en Loeloe, van de nieuwe
kleutermethode Schatkist, hebben ook veel
geleerd. Tellen met pepernoten, meten met
pakpapier, en nog veel meer.
Nu is het weer tijd voor de kerst en ook
Pompom en Loeloe kijken erg uit naar hun
eerste kerstfeest en kerstdiner. Zij zijn al
helemaal in kerstsfeer aangekleed! Nog even
geduld, want er moet ook nog gewerkt
worden. Kerstbomen knutselen, de klas
verder versieren… In ieder geval wensen
Pompom, Loeloe en de juffen en kinderen

van groep Paars iedereen fijne feestdagen en
een gezond en gelukkig Nieuwjaar!
 Groep 3
Afgelopen vrijdag heeft groep drie een
knutselcircuit gedaan. De kinderen hebben
allemaal vier verschillende dingen gemaakt. Er
is volop gewerkt met glitters, klei en papier,
bijvoorbeeld kaarsenhouders van klei voor de
gezelligheid en sfeer tijdens het kerstdiner. En
de kinderen hebben leuke elanden gemaakt
voor op het prikbord en glaasjes met een
waxinelichtje erin voor naast het etensbord. Zo
is het erg gezellig geworden in de klas!
 Groep 5
Groep 5 heeft een gezellig maar drukke
decembermaand achter de rug!
Buiten alle lessen, toetsen en al het leerwerk
doen we ook nog hele leuke en gezellige
dingen.
Dit jaar vroeg Sinterklaas voor het eerst onze
hulp voor 5 december. We moesten surprises
maken!
Alle
kinderen
hebben
mooie
kunstwerken gemaakt en leuke cadeautjes voor
elkaar gekocht. Het was een gezellig feest!
Hierna moest de klas snel omgetoverd worden
in kerstsfeer! We hebben de afgelopen twee
weken veel geknutseld en getekend. De
kinderen
hebben
kerstbomen
en
kerstmannetjes gemaakt. Het resultaat mag er
zijn!
We wensen iedereen veel geluk en gezondheid
voor 2018!
 Groep 6
Op woensdag 13 december kreeg groep 6 les 
van studenten van de PABO van de
Hogeschool Rotterdam. De studenten hadden
een les voorbereid waarbij de leerlingen
ontwerpend gingen leren. Ontwerpend leren is
een
middel
om
kinderen
een
probleemoplossende houding aan te leren. Het
proces van ontwerpend leren is een cyclus die
je (steeds opnieuw) doorloopt. De leerlingen
bedenken iets, verbeteren hun ontwerp en
maken het ontwerp. De PABO-studenten
hadden een les voorbereid over Marco. Marco
is een jongen van 10 in een rolstoel. In zijn klas
is iedereen in de pauze aan het knikkeren.
Marco wilt ook heel graag hier aan meedoen.

Maar door zijn rolstoel kan dit niet. Hij kan
niet goed bij de grond, waardoor hij de
knikker niet aan kan raken. Wat kunnen de
leerlingen van groep 6 bedenken voor
oplossing?
De leerlingen van groep 6 hebben goed
over dit probleem nagedacht: Hoe kunnen
we dit probleem oplossen? Wat kunnen wij
ontwerpen zodat Marco ook mee kan doen
met knikkeren?
De leerlingen zijn in groepjes aan de slag
gegaan. Elk groepje werd begeleid door
twee Pabo-studenten.
De leerlingen
moesten eerst een plan van aanpak gaan
maken. Ze schreven op een ontwerpblad
wat ze wilde maken. Hoe gaat het
hulpmiddel eruit zien? Hoe zorgen we
ervoor dat het stevig is? Wat moet het
hulpmiddel allemaal kunnen? Hierna werd
er nog eens goed naar het ontwerp
gekeken. Wat kan er nog beter? Of
anders? Uiteindelijk werd er samen
besloten welk ontwerp het beste was.
De leerlingen pakten alle materialen die ze
nodig hadden. Hierna begonnen ze met
het bouwen van het hulpmiddel. De
leerlingen zijn aan de slag geweest met
hout, spijkers, tie-rips, staaldraad hamers,
tangen en zagen. Aan het eind van de les
had elk groepje een hulpmiddel ontworpen
en gemaakt. Ze hebben in de klas de
hulpmiddelen
aan
elkaar
laten
gepresenteerd.
Groep 8
Voor groep 8 is de januarimaand een
belangrijke maand: na de Cito is duidelijk
naar welke vorm van Voortgezet Onderwijs
de leerlingen gaan. Op dinsdag 16 januari
is de jaarlijkse scholenmarkt waarop veel
Rotterdamse scholen zich presenteren.
Natuurlijk gaan we ernaartoe met de
kinderen. Ouders worden ook nadrukkelijk
uitgenodigd. In de eerste week na de
kerstvakantie krijgen de kinderen de flyer
mee.

Nieuwe leerlingen
 Welkom
In december is Jermelsa vier jaar geworden
en in de klas gekomen bij juf Jeanette en juf
Anneke in groep 1/2 geel. Heel veel succes
en plezier gewenst!
 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.

Ouderkamer
 Themaochtend over de Cito-toets
Op 9 januari komt juf Hayat in de
ouderkamer. Ze gaat praten over de cito
toetsen van de groepen 1 t/m 8.
 Nieuwjaarsreceptie
12 januari is er nieuwsjaarsreceptie in de
ouderkamer voor de ouders. Ouders
kunnen wat lekkers maken voor deze
ochtend.
 Themaochtend
over
gezonde
voeding
Op 16 januari komt Bernadette de
wijkverpleegkundige in de ouderkamer ze
gaat praten over gezonde voeding.
 Project: Onwijze moeders
Op dinsdag 23 januari start het project
onwijze moeders. ( gesprek en informatie
betreffende veiligheid in de wijk). Yvel de
wijkagent
en
Bernadette
de
wijkverpleegkundige
komen
in
de
ouderkamer om te vertellen wat het project
inhoud. Op 30 januari, zal Yvel de wijkagent
het een en ander vertellen over wat hij als
agent op straat ziet. De weken erna zal
Bernadette in de ouderkamer aanwezig
zijn om hierover verder te praten met de
moeders.

Brede school
 Open lessen
Op 23 en 25 januari sluiten de kinderen het
tweede blok af met open lessen. Alle

ouders zijn welkom om in de les te komen
kijken naar wat hun kind in dat blok heeft
geleerd. Wij hopen dat veel ouders van
deze gelegenheid gebruik maken.
De tijden op dinsdag 23 januari zijn:
9.00
Programmeren Groep 4/5
Drama
Groep 4
Kunst
Groep 5/6
Techniek
Groep 6
10.00
Programmeren Groep 3
Drama
Groep 3
Kunst
Groep 8
Techniek
Groep 7
11.00
Lego
Groep 2g
Drama
Groep 1g
Kunst
Groep 1p
Techniek
Groep 2p
De tijden op donderdag 25 januari:
9.00
Engels
Groep 2g
Science
Groep 1g
Burgerschap
Groep 1p
Muziek
Groep 2p
10.00
Engels
Groep 4/5
Science
Groep 4
Burgerschap
Groep 5/6
Muziek
Groep 6
11.00
Engels
Groep 3
Science
Groep 3
Burgerschap
Groep 8
Muziek
Groep 7
 Schooltoernooien
Op woensdag 17 janauari is er een
tennistoernooi voor de leerlingen van groep
5 t/m 8. Er is al gevraagd welke leerlingen
mee willen doen. De kinderen krijgen na de
kerstvakantie een uitnodiging.
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!
 Orkestles
Op donderdag 14 december hebben de
leerlingen van de wijkmuziekschool een
spetterend optreden gegeven. Het was
geweldig om te zien dat de kinderen al een
aantal (kerst) liedjes kunnen spelen. Er zit
echt talent op De Boog!

 Schoolsportvereniging
De turntraining van donderdag
21 december gaat vanwege het
kerstdiner niet door!
Daarom is er een extra training op
donderdag 4 januari 2018 van 16.00 18.00 uur.

Medezeggenschapsraad
 Schoolfonds
De meeste kinderen hebben gelukkig
kunnen deelnemen aan de feesten die
gefinancierd
worden
vanuit
het
schoolfonds.
De volgende bijdrage willen wij graag voor
9 januari 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.
 MR vergadering
De MR vergadering in december is niet
doorgegaan vanwege het slechte weer die
dag. De agendapunten zijn doorgeschoven
naar 22 januari.

Peuterspeelzaal
 Thema: Hatsjoe
Na de kerstvakantie starten wij met het
thema 'hatsjoe'. Dit gaat over ziek zijn,
beter worden, over lichaamsdelen en
elkaar troosten en helpen.
 Peuter-kleuterdag
Op 12 januari gaan we weer wat leuks doen
met de kleuters op onze peuterkleuterdag
 Themaochtend over opvoeding
22 januari hebben we weer een gezellige
koffie/thee-ochtend en middag. Ouders zijn
welkom om met ons en elkaar te praten
over opvoeding.

Wanneer

Wat

Wie

Vrijdag 22 december

Leerlingvrije dag- leerlingen vrij

Groepen 1 t/m 8

25 december-5 januari

Kerstvakantie

Iedereen

Maandag 8 januari

Weer naar school

Iedereen

Dinsdag 9 januari

Betaling schoolfonds

Ouders

Themaochtend Citotoetsen

Ouders groep 1 t/m 8

Vrijdag 12 januari

Nieuwjaarsreceptie

Ouders

Dinsdag 16 januari

Scholenmarkt Voortgezet Onderwijs

Ouders en leerlingen groep 8

Themaochtend Gezonde voeding

Ouders

Ouderavond Nao Nao

Ouders groep 1/2 geel

Woensdag 17 januari

Tennistoernooi

Groep 5 t/m 8

Maandag 22 januari

MR vergadering

Leden, personeel en ouders

Dinsdag 23 januari

Open lessen

Ouders

Donderdag 25 januari

Open lessen

Ouders

Woensdag 31 januari

Proefstuderen Wolfertcollege

Maandag 5 februari

Leerlingvrije dag

Leerlingen met VMBO TL-Havo
of VWO-advies
Groep 1 t/m 8 vrij

Dinsdag 6 februari

Studiedag van het team

Groep 1 t/m 8 vrij


OBS De Boog wenst u een heel fijne kerstvakantie toe en een
heel gezond en gelukkig 2018

