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Schoolinformatie
Personeel
Natuurlijk heeft u bij de rapportgesprekken al
gehoord bij welke leerkracht u kind volgend
schooljaar in de klas komt. Voor de
volledigheid nog even alles op een rijtje:
Groep 1/2
Juf Jeanette
Juf Anneke
Groep 1/2
Juf Josje
Juf Geertje
Groep 3
Juf Anne
Juf Esmeralda
Groep 4
Meester Davy
Groep 5
Juf Herma
Juf Gerdine
Groep 6
Juf Anke
Juf Sanne
Groep 7
Juf Sien
Juf Debbie
Groep8
Juf Saskia
Juf Sanne
Juf Mikaela gaat volgend schooljaar voor een
half jaar op wereldreis en staat daarom niet
op de groepsformatie. We wensen haar
natuurlijk veel plezier.
Juf Petra gaat (terug) naar De Boog
Bospolder, zij krijgt daar een groep 1/2. Ook
juf Gulden krijgt daar een groep, groep 5.
Juf Hayat is volgend schooljaar de intern
begeleider voor de groepen 5 t/m 8 van De
Boog Schiemond èn Bospolder. Ook is zij de
bovenbouwcoördinator. Juf Levien is de
intern begeleider van de groepen 1 t/m 4 van
beide scholen. Juf Esmeralda is de
onderbouwcoördinator.
Juf Annemieke wordt komend schooljaar
leerkrachtondersteuner en meester Mimoun
is tutor in de onderbouw.
De gymlessen worden verzorgd door
meester Leon en meester Jeroen. Meester
Jeroen doet daarbij de coördinatie van de
schoolsportvereniging.
Juf Latifa is ook volgend jaar de medewerker
ouderbetrokkenheid. Juf Marja is de
conciërge van de school en juf Jane de
administratief medewerker.

Meester Henny en juf Manal vormen de
directie.
Juf Saskia doet de coördinatie van de
leertijduitbreiding
en
ondersteunt
de
leerkrachten op het gebied van de sociaal
emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
Vrije dagen en vakanties 2017-2018
Noteert u de volgende dagen alvast in uw
agenda?
Vrijdag 1 september
16 t/m 20 oktober
Maandag 6 november
Dinsdag 7 november
20 t/m 24 november
Dinsdag 5 december
Vrijdag 22 december
25 december t/m 5
januari
Maandag 5 februari
Dinsdag 6 februari
26 februari t/m 2
maart
Maandag 5 maart
12 t/m 16 maart
Donderdag 29 maart
30 maart t/m 2 april
27 april t/m 11 mei
Maandag 21 mei
Vrijdag 15 juni
Maandag 18 juni
Dinsdag 19 juni
2 t/m 6 juli
Vrijdag 13 juli
16 juli t/m 26 augustus

Leerlingvrije dag
Herfstvakantie
Leerlingvrije dag
Studiedag
Rapportgesprekken
Middag vrij
Leerlingvrije dag
Kerstvakantie
Leerlingvrije dag
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Leerlingvrije dag
Rapportgesprekken
Teamdag
Paasvakantie
Meivakantie
Pinkstervakantie
Leerlingvrije dag
Studiedag
Leerlingvrije dag
Rapportgesprekken
Middag vrij
Zomervakantie

Excellente school
Naar aanleiding van het bezoek van de
inspectie vorig schooljaar willen wij als excellent
worden aangemerkt op het gebied van
ouderbetrokkenheid. Wij zijn trots op de manier
waarop u allen betrokken bent bij de school en
zien dit terug in het plezier waarmee de
kinderen naar school gaan en de prestaties.
In de zomervakantie gaan ouders en personeel
aan de slag om de nieuwe ouderkamer (de
oude peuterspeelzaal) op te knappen tot een
mooie, fijne plek voor ouders.
Op maandag 4 september komt een
onafhankelijke jury, bestaande uit twee
personen, op school en zal ’s ochtends een
aantal gesprekken voeren met ouders,
leerlingen en personeelsleden. Deze jury zal
uiteindelijk bepalen of we voldoen aan de eisen
van een Excellente school. We hopen natuurlijk
dat wij het predicaat Excellente school mogen
gaan uitdragen.
Schoolafspraak van de maand
Samen zorgen we voor een veilige en
schone omgeving
Eigenlijk horen hier afspraken te staan met
betrekking tot de school. Voor de gelegenheid
worden ze aangepast voor de zomervakantie:
Ons gedrag is niemand tot last
We houden de school en het plein
schoon, heel en netjes
En: we behandelen anderen zoals we
zelf behandeld willen worden.
Hoofdingang
Vanaf 21 augustus gaan we alleen nog maar
gebruik maken van de hoofdingang van de
school. De achteringang zal niet meer gebruikt
worden. We blijven wel werken aan de rust en
de veiligheid van de school.

Nieuws uit de groepen
Onderbouw
Groep 1 en 2 gaan volgend schooljaar
werken met de methode Schatkist. Deze
methode
bevordert
alle
ontwikkelingsgebieden van de kleuters.
Denk daarbij aan taal, rekenen en motoriek,
maar ook vaardigheden als reflectie en
presentatie worden vergroot. De kinderen
werken drie weken aan een bepaald thema
en aan het eind van deze periode bewaren
ze iets waar ze trots op zijn in een
'schatkist'.
Bovenbouw
De leerlingen hebben tot nu toe hun toetsen
voor wereldoriëntatie geleerd met een
samenvatting,
begrippenlijst
en
het
werkboekje. Wij willen de betrokkenheid in
de lessen vergroten door het werkboekje
voortaan op school te laten. Als de kinderen
goed opletten in de les, kunnen ze nog
steeds thuis leren voor de toets met de
samenvatting
en
de
begrippenlijst.
Bijkomend voordeel van deze maatregel is
dat de werkboekjes niet kwijtraken, doordat
ze op school blijven.

Nieuwe leerlingen
Welkom
De afgelopen maand zijn Djiel (groep 3) en
Lini (groep 1 geel) bij ons op school
gekomen. Maysa en Soraya zijn vier jaar
geworden en zitten in groep 1 geel en 1
paars. Heel veel leerplezier allemaal!
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
Taalcursus 2017-2018
Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige
nieuwsbrief start er na de zomervakantie een
taalcursus voor 12 weken. De cursus begint op
12 september op de De Boog Schiemond,
omdat hier meer deelnemers zijn. De cursus is
tweemaal per week: op dinsdag van 10 uur tot
12.30 en op vrijdag van 9 uur tot 11.30 uur.
Nieuwe ouderkamer
De ouderkamer krijgt een nieuw plekje. Latifa
zal het
lokaal
van
de
peutergroep
Sterrenkinderen bij de achteringang als
ouderkamer gaan inrichten en gebruiken.
In de huidige ouderkamer zal de directie
komen te zitten.

Brede school
Minifinal en Final
Meer dan 70 leeringen van De Boog
Schiemond
en
Bospolder
hebben
deelgenomen aan The Final. De dag bestaat
altijd
uit
een
'fungedeelte'
en
een
sportgedeelte. De kinderen hebben genoten
en er zijn twee prijzen binnengehaald: Kelvin
heeft een bronzen medaille bij atletiek
gewonnen en er is goud gewonnen door de
jongens van 5/6 bij smashbal.
Voor één leerling was de dag minder prettig.
Zij kwam ongelukkig ten val. Gelukkig konden
we de ouders snel bereiken en kon ze
geholpen
worden
in
het
ziekenhuis.
Beterschap gewenst van alle juffen en
meesters van De Boog 
Wijkmuziekschool
Na het spetterende optreden in het
Zuidpleintheater is het jaar van de
wijkmuziekschool weer achter de rug. We
hopen natuurlijk dat alle leerlingen met veel
enthousiasme ook volgend jaar weer
meedoen.
Aan het begin van het schooljaar kunnen
nieuwe leerlingen van groep 5 t/m 8 zich weer
aanmelden.

Schoolsportvereniging
Alle ouders hebben of van de vereniging of
van meester Jeroen een brief gekregen met
belangrijke
informatie
voor
volgend
schooljaar:
- de turnvereniging stopt en we zijn op zoek
naar een andere turnvereniging
- de volleybalvereniging stopt met zijn
trainingen in onze gymzaal.
- op woensdag komt naast judo ook
dansles voor de groepen 3 t/m 5
- de basketbaltraining in de gymzaal is voor
de groepen 3 t/m 6, de oudere leden gaan
trainen in de Oostervant
- de voetbalvereniging blijft de trainingen
verzorgen in de gymzaal. Als kinderen
trainen en wedstrijden spelen bij de
verenigingen, kunnen ze niet meer
deelnemen aan de trainingen in de zaal.
Wij begrijpen dat dit geen vrolijk nieuws is
voor de kinderen en ouders. Wij hopen
echter dat alle kinderen lid zullen blijven of
worden van de schoolsportvereniging. Want
sporten is naast het gezonde aspect heel
belangrijk voor de sociaal emotionele
ontwikkeling.

Medezeggenschapsraad
Schoolfonds
U ontvangt zeer binnenkort een brief met
het beleid omtrent het schoolfonds 20172018

Peuterspeelzaal
Vakantie
Alle leidsters van de
peuters
wensen
de
kinderen een heel fijne
vakantie. Tot ziens in
augustus!

Wanneer

Wat

Wie

Dinsdag 4 juli

Musical en laatste schooldag groep 8

Groep 8

Donderdag 6 juli

Laatste schooldag

Groep 1 t/m 7

Vrijdag 7 juli

Leerlingvrije dag, leerlingen vrij

Alle groepen

10 juli t/m 18 augustus

Zomervakantie

Iedereen

Maandag21 augustus

Eerste schooldag

Iedereen

Vrijdag 1 september

Leerlingvrije dag, leerlingen vrij

Alle groepen

Foto’s van The
Final, het
Voorleesfeest en
het optreden van
de
wijkmuziekschool
in het theater
Zuidplein.

Het team van
De Boog
Schiemond
wenst u een
heel fijne
vakantie!!!

