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Schoolinformatie
 Personeel
Zoals u weet nemen meester Henny en juf
Manal afscheid van De Boog. Wij vinden dit
natuurlijk heel erg jammer; we hebben ons
altijd veilig en gerespecteerd gevoeld bij hen
en we weten dat ook de ouders hen altijd
gewaardeerd hebben. BOOR heeft inmiddels
een opvolger gevonden: Angelique Snoeij,
die tevens directeur is op OBS Delfshaven.
Binnenkort komt ze kennismaken met het
team, de leerlingen en de ouders en we gaan
samen de toekomst vol vertrouwen
tegemoet.
Ook andere leerkrachten zijn op zoek gegaan
naar een nieuwe baan: dichter bij huis of
naar een voor hen nieuwe uitdaging. We
gaan afscheid nemen van juf Anne. Zij gaat
werken op het Speciaal Onderwijs in
Schiedam. Juf Gerdine gaat werken op een
kleine school in Ammerstol. Juf Debbie heeft
een baan gevonden bij de Kubus in
Rotterdam-Zuid en juf Esmeralda gaat
werken op een school in Maasdam. De
laatste die ons gaat verlaten is juf Levien, zij
wordt Intern Begeleider op De Boog
Bospolder. Juf Hayat blijft in Schiemond de
Intern Begeleider. We gaan hen allemaal
missen; ze werken hier namelijk al lange tijd.
Maar BOOR stimuleert mobiliteit, want
daardoor wordt kennis verspreid en het team
verfrist door nieuw personeel.
Het is nog niet bekend wat nu de formatie
precies
gaat
worden,
omdat
de
sollicitatieprocedure in volle gang is. Zo gauw
bekend is wie er aangenomen is, krijgt u van
ons de volledige formatie.
 Fris het nieuwe jaar in
In de zomervakantie krijgen alle muren een
frisse verfbeurt!

 Schoolafspraak van de maand
Voor de laatste nieuwsbrief dit schooljaar al
onze schoolregels op een rijtje
 Samen gaan we ervoor
 Voor groot en klein zullen we aardig zijn
 Je gaat met anderen om zoals jij wilt dat ze
met jou omgaan
 We zijn een gezonde school
 Samen zorgen we voor een schone en
veilige omgeving
 We helpen elkaar om ons aan de regels te
houden
 Uitslag tevredenheidspeilingen
De uitslagen van de tevredenheidspeilingen
zijn bekend.
De leerlingen gaven de school het
rapportcijfer 8. Wij zijn erg blij met deze
score, al kijken we ook kritisch naar
verbeterpunten. Het hoogst scoorde het feit
dat leerkrachten zich aan afspraken houden
en de omgang van de directeur met de
leerlingen. Tegenstrijdig was dat sociale
veiligheid een lage waardering kreeg, maar
dat de leerlingen zich wel veilig voelen op
school. Komend schooljaar wordt er een
leerlingenraad opgericht waarin we deze
punten eens goed gaan bekijken.
De ouders gaven de school het rapportcijfer
7,7. Ook hiermee zijn we zeer tevreden. Het
hoogste cijfer kreeg de nieuwsbrief en we
zijn heel erg blij dat u deze zo waardeert!
Verder scoren ons Lekker Fit-beleid en de
ouderbetrokkenheid goed. En ook het
houden aan afspraken door leerkrachten en
het oordeel over de directie worden door de
ouders aangegeven als zeer goed. Sociale
veiligheid is eveneens voor de ouders een
aandachtspunt en we gaan met de ouders
om de tafel om komend schooljaar de sociale
veiligheid te vergoten.

Nieuws uit de groepen

 Groep 1/2 geel
Dit is alweer het allerlaatste verhaal over onze
klas dit jaar. Ons thema heet Afsluiting, het gaat
over op vakantie gaan en dat het leuk is maar
ook spannend. Zo gaat Pompom op vakantie
naar Spanje met het vliegtuig. We luisteren
naar de verhalen van Zoem en de Rugzakzee.
We hebben dit jaar al heel veel letters geleerd
en dat is heel handig voor groep 2. Zij gaan na
de vakantie naar groep 3, ze gaan leren lezen
en schrijven met Kim.Dat is heel leuk en ook
een beetje spannend. Lou en Pompom blijven
in groep 1-2.
Onze stagiaire Femke heeft vandaag afscheid
genomen. Maysa heeft haar verjaardag
gevierd, dat was natuurlijk heel gezellig. We
hebben allemaal een mooie beker van haar
gehad met onze naam erop en met wat lekkers
erin. We hebben ook een nieuw vriendje in de
klas, hij heet Rayan.
We hebben een keer gezellig onze
boterhammen gegeten bij het water en daarna
nog lekker buiten gespeeld met Beware.
We hebben het heel gezellig gehad dit jaar met
alle kinderen en ouders.
De ouders willen we ook bedanken voor al hun
hulp. Alvast een fijne vakantie en veel plezier
met elkaar.
Hartelijke groet van juf Jeannette, meester
Mimoun en juf Anneke
 Groep 1/2 paars
Joepie, het is haast vakantie. Het laatste Anker
uit de nieuwe methode Schatkist heet dan ook
"Afsluiting". Na twee weken hard werken, aan
onder andere de Cito toetsen Taal en Rekenen,
zijn Pompom, Loeloe en alle kinderen uit groep
Paars wel toe aan vakantie en een feestje! De
kinderen leren onder andere wat je allemaal
nodig hebt om een afscheidsfeestje te
organiseren, wat je nodig hebt als je op
vakantie gaat en nog veel meer. In het Atelier in
de klas kunnen de kinderen ook alvast een
tekening maken en plakken over hun vakantie,
of in de Lees- en Schrijfhoek nog even alle
letters oefenen die zij al geleerd hebben.

Tja en dan is het haast tijd dat Pompom,
Loeloe, Zoem de Bij, oma, de juffen,
meester en alle kinderen van groep Paars
afscheid moeten gaan nemen van elkaar.
Iedereen alvast een fijne vakantie
toegewenst!!! Groetjes, groep Paars.
 Groep 3
Lieve groep 3,
Wat is dit schooljaar snel gegaan en wat
hebben jullie veel geleerd. We hebben met
elkaar ontzettend leuke thema’s behandeld
en veel in ons hoekenlokaal doorgebracht.
We hebben leren lezen, aan elkaar
schrijven en ook nog eens leren rekenen tot
20 en de getallenlijn tot 100.
De laatste weken is er wat meer tijd voor
ontspanning; in ons hoekenlokaal doen we
vaak een spelletje met elkaar en dat is heel
gezellig.
Wij wensen jullie een hele fijne vakantie en
veel plezier in groep 4. We geven jullie toch
nog een beetje huiswerk mee en dat is,
iedere dag een 10 minuutjes lezen, dan kun
je nog beter aan groep 4 beginnen!
 Groep 4
Ook voor groep 4 zit het schooljaar er weer
bijna op en wat hebben wij een hoop
geleerd. Wij kunnen prachtige schrijfletters
maken en best moeilijke woorden schrijven
voor spelling. Ook hebben wij heel veel
nieuwe woorden geleerd. Wij kunnen ook al
vlotter lezen. Zelfs lange woorden en
teksten kunnen wij aardig aan. Voor
rekenen kunnen wij met gemak optellen en
aftrekken tot 100. Soms stoeien wij ook met
sommen tot 500 en dat is echt knap. Wij
hebben ook lessen Leefstijl gehad en vaak
gepraat over hoe wij aardig kunnen zijn
voor elkaar. Wij weten nu heel goed dat wij
samen veel meer kunnen bereiken en dat
wij veel van elkaar kunnen leren. Als wij
ons goed gedragen, op onszelf letten en
aardig zijn voor elkaar, kunnen wij veel
meer leren. Dat gaan wij allemaal in groep
5 ook doen, zodat wij toppers worden en
blijven. Groep 4 wenst hierbij iedereen een
hele fijne vakantie.

 Groep 5
Groep 5 is natuurlijk net begonnen met
schoolzwemmen en vorige week hebben 7
kinderen al een diploma gehaald, super! Deze
kinderen mochten ‘zwemles’ geven aan de
anderen en dat was wel een heel
verantwoordelijke taak. Gelukkig waren de
badmeesters en juffen ook aanwezig .
Gisteren werden de kinderen beloond met een
ijsje, dus daarmee is de zwemles succesvol en
gezellig afgesloten.
Volgend jaar gaan deze kinderen in groep 6 het 
eerste halfjaar weer door met zwemmen.
 Groep 6
Afgelopen jaar hebben we samen hard gewerkt
en veel gelachen.
Een paar leerlingen uit groep 6 hebben hun
favoriete
herinnering
van
het
jaar
opgeschreven.
Lekker fit.
Ik vond het leuk dat Lekker Fit langs kwam. We
hebben gezonde dingen gekookt en wraps 
gemaakt. Het was heel erg leuk. (Yasmine)
Zwemmen.
Mijn mooiste gebeurtenis was dat ik mijn Adiploma had gehaald. Ik moest steeds dingen
opnieuw doen dus ik moest er hard voor
werken. (Oubayda)
Kerstdiner
Kerstdiner vond ik het leukste. Lekker met mijn
vrienden eten. (Amjad )
Kinderboerderij.
Ik vond het leukste toen wij op bezoek mochten
bij de kinderboerderij. Wij gingen jam maken en
gekrulde frietjes. Wij hebben ook boven op het
vuur brood gebakken en heel veel geleerd over
de boerderij. (Aya A)
Minifinal.
Mohammed, Oliver en ik gingen smashbal
spelen in de mini-final. We hadden een paar
keer gewonnen en een paar keer verloren. We
e
speelden voor de 3 plek. Als we zouden
e
verliezen, werden we 4 . We speelden de
laatste tien seconden. Mohammed gooide de
bal naar Oliver en Oliver ving hem, maar liet
hem los. Toen hadden we verloren en waren
e
we 4 . (Taner)
 De heren kregen ze een wildcard
en zo mochten ze toch mee naar

e

de Final in Ahoy. Ze zijn 3
geworden!
Schoolreisje.
Het leukste van dit schooljaar vond ik toen
we op schoolreis gingen. We moesten wel
lang wachten in de rij, maar het was wel erg
gezellig.
Ik vond Joris en de draak en het Vliegende
Schip wel een beetje eng. Gelukkig zat ik
met mijn klasgenoten en juf Marsja in de
groep. (Intissar)
Groep 7
We hebben in groep 7 de afgelopen periode
les gehad van medewerkers van het
wereldmuseum. De kinderen vonden dit heel
leuk.
Ook hebben we meegedaan met een les
over Sketch van jongerenwerk Dialoog. Dit
was ook erg spannend.
Tijdens Gym hebben de kinderen een clinic
dans.
Groep 8
Groep 8 neemt afscheid van De Boog. De
meeste leerlingen zijn blij; ze zijn klaar met
de basisschool en zijn toe aan een sprong in
het diepe. De kinderen gaan alle richtingen
op: van het Montfort College en de Young
Business School in Rotterdam-Zuid tot de
Toorop Mavo in Hillegersberg en het
Schravenlantlyceum in Schiedam. Er is voor
iedereen een passende school gevonden,
de gesprekken tussen de basisschool en het
Voortgezet Onderwijs zijn geweest, dus
iedereen weet wat onze leerlingen al
kunnen.
Maar eerst.....kamp en daarna de musical.
Deze laatste is van zeer hoge kwaliteit; er
wordt erg goed geacteerd. Dus ouders van
groep 8: kom allemaal op maandag 9 juli om
18.30 uur kijken!

Nieuwe leerlingen
 Nieuwe leerlingen
In juni zijn er twee leerlingen vier jaar
geworden: Amin is in groep 1 paars
gekomen en Rayan in groep 1 geel. Allebei
veel plezier op De Boog!

 Inschrijven? Wees er op tijd bij!
Volgend jaar starten we met twee kleine
kleutergroepen waar voor iedereen een
plekje is. U kunt altijd een afspraak maken
om een kijkje te komen nemen en uw kind in
te schrijven.

Ouderkamer
 Dinsdag 3 juli
Dinsdag 3 juli komt Ellen van de Brand, de
bovenschools directeur, in de ouderkamer.
Ouders kunnen vragen stellen over de
sollicitatieprocedure
van
de
nieuwe
directeur.
Na afloop wordt met Latifa het schooljaar
geëvalueerd en worden er onderwerpen
bedacht voor komend schooljaar.
 Vrijdag 6 juli
Op vrijdag 6 juli komt de nieuwe directeur
Angelique Snoeij kennismaken met alle
ouders in de ouderkamer. Bent u
nieuwsgierig naar onze nieuwe directeur: u
bent van harte welkom!
’s Middags gaan de ouders een hapje eten
bij Tadim aan de Binnenweg om dit
schooljaar af te sluiten. De kosten zijn voor
eigen rekening. Als u mee wilt, kunt u zich
voor dinsdag 3 juli opgeven bij Latifa.

Brede school
 Open lessen
Het vierde blok is ten einde. Om u hiervan te
laten meegenieten, bent u van harte welkom
op dinsdag 3 juli en donderdag 5 juli.
Dinsdag:
9.00 uur
Groep 4, 5 en 6
10.00 uur Groep 3 en 7
11.00 uur Groep 1 en 2
Donderdag:
9.00 uur
Groep 1 en 2
10.00 uur Groep 4, 5 en 6
11.00 uur Groep 3 en 7
Ook volgend jaar krijgen de leerlingen weer
lessen in drama, muziek, kunst, media,
techniek, science en Engels. De sport en
spellessen in de pauze zullen volgend jaar
worden begeleid door TOS.

 Gymles
De laatste twee weken worden er geen
gymlessen gegeven door de gymdocenten.
Zij gaan mee op kamp en de gymzaal is de
laatste schoolweek bezet vanwege de
musical en de afsluiting van het schooljaar.
 Schoolsportvereniging
De verenigingen zijn bezig aan hun laatste
trainingen, wedstrijden en voorstellingen. In
e
de 2 schoolweek van het nieuwe jaar zullen
de trainingen weer starten.
 Wereld Wijde Wijk Schiemond
Op zaterdag 7 juli is er een wijkfeest met
allerlei optredens. Ook de dansgroep van
Got2Groove en de leden van de Wijk
Muziek School geven een presentatie. Kom
allemaal kijken op het schoolplein! Het feest
is van 13.00 tot 18.00 uur.
 Afscheid van o.a. het schooljaar
Op dinsdag 10 juli zijn alle ouders
uitgenodigd om te kijken naar een
presentatie van hun kind op het podium van
De Boog. De presentatie begint om 13.30
uur en duurt tot ongeveer 14.30 uur. Na
afloop kunnen ouders afscheid nemen van
de directie.
 The Final
Gisteren zijn we met 48 kinderen van beide
Bogen naar Ahoy gegaan om de sportieve
strijd aan te gaan met andere scholen. De
kinderen hebben zich voorbeeldig gedragen,
dus het was een ontzettend gezellige dag.
Er zijn ook weer wat prijzen mee naar
Schiemond genomen: Groep 5/6 jongens
hebben de derde prijs voor Smashbal (een
soort volleybal), Jaylin heeft 2 medailles
voor atletiek: zilver voor verspringen en
goud voor de sprint. Dat betekent dus dat zij
de snelste sprinter is van alle basisscholen
van Rotterdam! Kelvin heeft zelfs vier
medailles gewonnen: zilver voor de sprint en
hoogspringen en goud voor kogelstoten en
verspringen. Geweldig hoor, zulk sportief
talent.

Peuterspeelzaal



 Bijna zomervakantie
Het jaar is voorbij gevlogen en wat hebben
de kinderen veel geleerd en leuk met elkaar
gespeeld. We zijn gezellig naar de
kinderboerderij geweest en naar het
Beatrixpark. Daar hebben we gepicknickt
met de ouders en kinderen. Leuk!
Afscheid
Helaas moeten we afscheid nemen van juf
Linda. Zij heeft besloten om na de vakantie
weer op de basisschool te gaan werken.
Juf Linda gaat de kinderen, de ouders en
haar collega's van de peuterschool natuurlijk
heel erg missen.

Medezeggenschapsraad


Brief
Voor de vakantie krijgt u een brief van MR
waarin staat dat er komend schooljaar een
nieuwe MR komt. Na drie jaar wordt deze
volgens de procedure vervangen. U kunt
zich hiervoor opgeven. We zoeken ouders
die actief willen meedenken over de
toekomst van de school; die het beste
onderwijs willen voor de kinderen van
Schiemond.

Wanneer

Wat

Wie

2 t/m 6 juli

Kamp in de Rowaldhoeve, Herpen

Groep 8

Rapportweek

Ouders groep 1 t/m 7

Open lessen

Groep 1 t/m 7

Rapportenavond

Ouders groep 1 t/m 7

Donderdag 5 juli

Open lessen

Groep 1 t/m 7

Vrijdag 6 juli

Afsluiting ouderkamer

Ouders

Zaterdag 7 juli

Muzikaal wijkfeest op Dempoplein: Wereld Wijde Wijk

Wijkbewoners

Maandag 9 juli

Musical groep 8

Groepen en ouders (avond)

Dinsdag 10 juli en verder

Afsluiting schooljaar & afscheid directie om 13.30 uur

Groep 1 t/m 7 & ouders

Alleen leerlingen groep 8 vrij

Groep 8 vrij

Geen LTU, leerlingen om 15.00 uur uit

Groep 1 t/m 7

Donderdag 12 juli

Geen LTU, leerlingen om 15.00 uur uit

Groep 1 t/m 7

Vrijdag 13 juli

Middag vrij

Groep 1 t/m 7 vrij

16 juli t/m 24 augustus

Zomervakantie

Iedereen

Dinsdag 3 juli

Vakanties en vrije dagen 2018-2019
24 september 2018
25 september
22 t/m 26 oktober
5 november
21 december
24 december t/m 4 januari
7 februari
8 februari
25 februari t/m 1 maart
4 maart
18 april t/m 3 mei
30 en 31 mei
10 juni
11 juni
27 juni
28 juni
19 juli
22 juli t/m 30 augustus 2019

Studiedag
Leerlingvrije dag
Herfstvakantie
Leerlingvrije dag
Leerlingvrije dag
Kerstvakantie
Leerlingvrije dag
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Leerlingvrije dag
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Leerlingvrije dag
Studiedag
Leerlingvrije dag
Leerlingvrije dag
Zomervakantie

Stichting (Interculturele Kinder VakantieWeken)
De stichting IKVW organiseert vakantieweken voor kinderen uit Rotterdam
die door omstandigheden niet op vakantie gaan. In deze vakantieweek
worden verschillende sportieve activiteiten georganiseerd, er worden
spellen gespeeld, we gaan zwemmen en nog veel meer.
IKVW organiseert twee verschillende vakantieweken; een vakantieweek
van 16 t/m 20 juli) voor kinderen uit groep 5 en 6 (kosten 25 euro) en een
vakantieweek van 16 t/m 21 juli voor kinderen uit groep 7 en 8 (kosten 35
euro).

Meer informatie is te verkrijgen op www.ikvw.nl. Hier kunt u
ook inschrijven voor een van de kampen

Het team van De Boog wenst alle
ouders en kinderen een heel fijne
zomervakantie. We hopen dat
iedereen lekker uitgerust , vol
inspiratie en enthousiast aan het
nieuwe schooljaar kan beginnen.

