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Schoolinformatie
Personeel
Geboortenieuws! Meester Jeroen en zijn
vrouw zijn in de meivakantie ouders
geworden van een zoon. Hij heet Guus en hij
is kerngezond.
Op de site van BOOR is de vacature
geplaatst voor een directeur van deze school.
Het profiel is opgesteld door leerkrachten en
ouders. Op dit moment is er geen nieuws,
maar wanneer er iets bekend is, dan krijgt u
dat natuurlijk te horen.
Juf Herma is aan het re-integreren, zij werkt
elke maan- en woensdag met kleine groepen
kinderen.
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
Uitslag IEP-toets
Vorige week hebben de leerlingen van groep
8 de uitslag gekregen van de IEP-toets. Elk
jaar is dit een spannend moment: de leerling
wordt op de gang geroepen en krijgt het
niveau en de score te horen, terwijl de rest
van de klas afwacht in de klas. De meeste
leerlingen konden met een brede glimlach de
klas ingaan, een enkeling was teleurgesteld.
Gelukkig geldt voor de laatsten, dat een
tegenvallende score geen consequenties
heeft voor het Voortgezet Onderwijs.
De gemiddelde score van deze groep 8 is
boven de minimumgrens van de inspectie,

dus alle leerkrachten en de directie zijn
supertrots op deze groep 
Cito-toetsen groep 1 t/m 7
De toetsperiode is weer aangebroken. Deze
week is er gestart met de DMT- en AVItoetsen. Daarna komt: rekenen, spelling, en
woordenschat. Bij de kleuters worden de
cito-toetsen van taal en rekenen afgenomen.
Schoolplein
Eerder dit jaar is gesproken over een
opknapbeurt voor het schoolplein. Door
drukte vanwege de verkiezingen en de
formatie van een nieuwe gebiedscommissie
is er vertraging ontstaan omtrent deze
plannen. Waarschijnlijk wordt de procedure
weer opgestart in het nieuwe schooljaar en
kunt u en kunnen de leerlingen meepraten
over de wensen.
Het is de laatste weken mooi weer, het plein
wordt veel gebruikt, ook buiten schooltijd.
Graag zouden we zien dat iedereen het plein
schoon en heel achterlaat, zodat de
leerlingen van De Boog er veilig kunnen
spelen onder schooltijd. Helaas vinden we te
vaak sigarettenpeuken, kapotte flessen en
andere viezigheid.
Kangoeroewedstrijd
Op woensdag 30 mei waren de ouders en
belangstellenden van de leerlingen die
meegedaan
hebben
aan
de
kangoeroewedstrijd 2018 uitgenodigd voor
de prijsuitreiking. Dit jaar ging de prijs voor
de leerling die het best heeft gescoord op
schoolniveau naar Aljero Winklaar. Hij heeft
geweldig gepresteerd en wij verwachten nog
veel van hem! Voor alle deelnemers was er
een certificaat en een klein cadeautje.

Privacy
en
bescherming
van
persoonsgegevens
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht
geworden. Deze Europese regelgeving bevat
een set aan instrumenten om in heel Europa op
dezelfde wijze persoonsgegevens veilig uit te
wisselen. Dit document bevat een praktische
vertaling van de Europese privacyregels die
stichting BOOR en de aangesloten scholen in
staat stelt naar de AVG te handelen.
Door op de link op onze schoolwebsite te
klikken kunt u de BOOR privacyverklaring
inzien.
(http://boorbestuur.nl/cp/uploads/downloads/20
18-05-22-Privacyverklaring-StichtingBOOR(2).pdf
Het spreekt vanzelf dat wij ons natuurlijk aan de
nieuwe wetgeving houden.

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2 geel
Groep geel heeft de afgelopen weken gewerkt
aan
het
thema
eten
en
drinken.
De kinderen hebben pizza's gemaakt en
regenboogsoep. Natuurlijk is ook alles
opgegeten. Na de meivakantie is het thema
afgesloten met een pannenkoekenrestaurant.
De kinderen van groep paars en geel hebben
het speellokaal omgetoverd tot restaurant. Ook
de peuters en groep 3 konden gebruik maken
van het restaurant.
De moeders zorgden voor de heerlijke
pannenkoeken. Nog bedankt voor de hulp!
Het nieuwe thema is Buiten spelen en
Lentekriebels.
We hebben ook een nieuw vriendje in onze klas
en dat is Omar. Welkom.
Groep 1/2 paars
Groep Paars en Geel hebben vorige week het
thema eten en drinken afgesloten in een echt
pannenkoekenhuis. De kinderen hebben
geleerd hoe zij zelf pannenkoeken moeten
maken, wat zij daar allemaal voor nodig hebben
en waar alle ingrediënten vandaan komen. Melk
van een koe, ei van een kip, meel van tarwe en
dan zelf flink roeren totdat je een mooi
pannenkoekenbeslag hebt!

In het mooi versierde restaurant stond van
alles klaar om lekker te smullen: stroop,
jam en poedersuiker.
Het nieuwe anker van Schatkist, is Buiten
spelen, waarin de kinderen onder andere
bezig
zijn
met
verschillende
buitenactiviteiten en leren ontdekken wat je
allemaal buiten kunt doen. Daarnaast is
ook Lentekriebels weer gestart in de klas
en leren de kinderen onder andere waarin
jongens en meisjes van elkaar verschillen,
maar ook waar zij overeenkomsten
hebben.
Groep 3
Groep 3 heeft de afgelopen periode laten
zien dat brandjes blussen, katten uit de
boom halen, een paar taken van een echte
brandweerman/vrouw een koud kunstje is.
De klas was bij thematisch werken
omgebouwd tot de straten in de wijk. Na
een melding, ging de brandweerauto met
loeiende sirenes eropaf!
In de klas gaan we als een trein en zijn we
bij lezen alweer aangekomen bij kern 11.
De trein staat niet stil want ook wij gaan
binnenkort de Cito’s maken!
Groep 5
De laatste weekjes van dit schooljaar zijn
in zicht. Er wordt nog hard gewerkt in de
groep, want de Cito-toetsen komen er
weer aan!
Verder worden er ook bij ons in de groep
deze twee weken lessen met het thema
“kriebels in je buik” gegeven.
Het zwemmen is nog steeds ontzettend
leuk. De kinderen gaan er elke week vol
enthousiasme heen! De afzwemdata zijn
inmiddels bekend: donderdag 7 juni voor
het C-diploma en donderdag 21 juni voor
het A- en B-diploma. Het is natuurlijk niet
zeker of uw kind af mag zwemmen. Dit
krijgt
hij/zij
vanzelf
van
de
zwemjuf/meester te horen. Het is dus nog
even spannend!
Groep 6
Heb jij wel eens zelfgemaakte ketchup op?
Weet jij hoe je een heerlijk humus maakt?
Of heerlijke wraps?

De leerlingen van groep 6 kunnen dit nu
allemaal maken. Vorige week donderdag
heeft groep 6 kooklessen gehad. Onder
leiding van de juffen van ‘Lekker Fit’
hebben ze vegetarische noodles met gado
gado
gemaakt,
ketchup,
humus,
guacamole,
3
soorten
wraps
met
bietensalade, groenteschaal met dipjes.
De leerlingen vonden het erg leuk om te
doen en vonden het erg lekker.
Groep 7
Oh, oh, oh, wat is het spannend! We zijn
deze 2 weken bezig met thema :”Kriebels in
je buik”!
We zijn verder hard aan de gang met het
leren van allerlei regels. De kinderen leren in
spelvorm hoe ze de werkwoorden moet
vervoegen. Ook leren ze spelenderwijs de
regels van taal toe te passen.
Met WO beginnen we met de laatste
thema's. De thema’s zijn:
AK: Over de grens
NA: Weer en klimaat
GS: Tijd van ontdekkers en hervormers
De
kinderen
gaan
deze
thema’s
voorbereiden en presenteren aan elkaar.
Dat vinden ze zelf heel leuk om te doen. Het
is een heel goede oefening om te leren
spreken voor de klas.
De Cito komt er al aan en daarom is het
belangrijk dat de kinderen veel oefenen
thuis.
Met spelling : dicteewoordjes en van de
werkwoorden de tegenwoordige en verleden
tijd en het voltooid deelwoord.
Taal: de aangeleerde regels
Rekenen : tafels, automatiseren en alle
regels die ze geleerd hebben (herhalen)
Woordenschat: woordjes oefenen die ze
hebben meegekregen en van internet.
Groep 8
De leerlingen van groep 8 dachten dat ze
klaar waren na de IEP-toets, maar niets is
minder waar! Naast de methodelessen, die
gewoon gegeven worden, moet er hard
gestudeerd worden om de tekst van de
musical uit het hoofd te leren. De leerlingen
zijn enthousiast over hun rol en de musical,
maar om nou te zeggen dat ze hun rol al

kennen....niet echt. Gelukkig hebben we nog
ruim een maand en kunnen we bij kamp ook
nog even flink oefenen.

Nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen
In mei zijn er twee leerlingen ingestroomd:
Omer in groep 1/2 geel en Tayfur in groep 8.
Allebei veel plezier op De Boog!
Inschrijven? Wees er op tijd bij!
Om een goede overweging te kunnen
maken van de verdeling van de leerlingen
over de groepen, is het van belang om te
weten op hoeveel leerlingen we kunnen
rekenen komend schooljaar. Wordt uw kind
in 2018-2019 vier jaar, schrijf uw kind dan zo
snel mogelijk in. Als u in uw omgeving hoort
dat ouders op zoek zijn naar een goede
basisschool, kunt u hen ook in contact
brengen met De Boog.

Ouderkamer
Thema's
 12 juni: Pubers door SMW
 22 juni: Suikerfeest-viering
 29 juni: Voorlichting over cyberpesten
door SMW
En verder..
Het Suikerfeest wordt natuurlijk ook in de
ouderkamer gevierd, maar daar wordt nog
een datum voor geprikt.

Brede school
Wijkmuziekschool
Het einde van het schooljaar is in zicht en
dat betekent dat de leerlingen van de
Wijkmuziekschool hun jaarlijkse uitvoering
gaan geven in het Zuidpleintheater. De
uitvoering is op zondag 17 juni en alle
leerlingen van de wijkmuziekschool kunnen
vooraf
kaarten
bestellen
bij
hun
muziekdocent. Elk jaar is het weer een
geweldig optreden!

The Final
Deze maand ontvangt uw kind mogelijk een
brief met de mededeling dat hij of zij mee
mag doen aan The Final. The Final is een
jaarlijks terugkerend sporttoernooi, waaraan
meegedaan wordt door teams of sporters
die zich hiervoor geplaatst hebben. Een
dagdeel doen ze mee aan het toernooi, het
andere dagdeel mogen ze deelnemen aan
allerlei sportieve activiteiten. The Final is dit
jaar op donderdag 28 juni.

Medezeggenschapsraad
MR-vergadering
Maandag 28 mei is de volgende MRvergadering. Op de agenda staan vooral
punten die te maken hebben met het nieuwe
schooljaar: de formatie, de begroting, vrije
dagen en het schoolfonds. Als ouders
hierover willen meepraten zijn ze van harte
welkom. De vergadering begint om 18.00
uur.

Kamp
Een aantal leerlingen moet het kampgeld
nog betalen. Snel doen, dan kan juf Marja
inkopen gaan doen!.

Peuterspeelzaal
Thema
Op de peuterschool leren we veel over eten
en drinken. We leren wat gezond en
ongezond is, wat we lekker en niet lekker
vinden en we leren om samen in ons
restaurant te spelen.
Ouder en kind
Op dinsdag hebben we altijd ouderkindactiviteiten. Het is leuk om te zien dat er
steeds meer ouders blijven om met hun kind
iets leuks te doen.
Extra peutergroep
Leuk nieuws! Omdat er zoveel kinderen bij
ons op de peuterschool komen spelen,
zitten we helemaal vol. Daarom starten we
per 1 september met een nieuwe groep.
Voor vragen en inschrijvingen kunt u altijd
langskomen.

Wanneer

Wat

Wie

Vrijdag 15 juni

Leerlingvrije dag

Groep 1 t/m 8 vrij

Zondag 17 juni

Optreden Wijkmuziekschool in Zuidpleintheater

Ouders en leden

Maandag 18 juni

Studiedag

Groep 1 t/m 8 vrij

Dinsdag 19 juni

Leerlingvrije dag

Groep 1 t/m 8 vrij

Vrijdag 22 juni

Suikerfeest in de ouderkamer

Ouders

Maandag 25 juni

MR-vergadering

Leden MR, belangstellenden

Donderdag 28 juni

Laatste les wijkmuziekschool

Leden WMS

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

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
15 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

