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Schoolinformatie
Personeel
De griepgolf heeft afgelopen maand De Boog
bereikt. In sommige klassen zat slechts
driekwart van het aantal kinderen. Helaas
hebben we ook te maken gehad met
afwezigheid
of
ziekte
van
enkele
leerkrachten. Zoals u weet verdelen we de
klas op de eerste dag; daarna schuiven we
met leerkrachten, zodat de leerlingen geen
lesstof missen. Gelukkig hoeven we geen
klassen naar huis te sturen, zoals u weleens
ziet in de media. We hopen dat iedereen na
de voorjaarsvakantie weer gezond naar
school kan!
Schoolafspraak van de maand
Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
o We hebben respect voor iedereen
(voor klein en groot)
o De leerkracht wordt aangesproken
met meester of juf
o Wie je ook bent, je hoort erbij
o Als iemand iets doet wat je niet
leuk vindt, dan zeg je dat rustig.
Als dat niet helpt, dan vraag je hulp
van een volwassene
Rapporten
Binnenkort wordt u uitgenodigd voor het
tweede rapportgesprek. De gesprekken
vinden plaats in de week van 12 t/m 16
maart. De leerkracht vertelt u hoe het met uw
kind gaat op school en hoe het de Citotoetsen in januari heeft gemaakt.
Grote rekendag
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen
dat enkele leerlingen van groep 3 t/m 8 weer
mee gaan doen aan de kangoeroewedstrijd
op donderdag 15 maart.
Op woensdag 28 maart staat de grote
rekendag gepland. Hierbij gaan alle groepen

aan de slag met rekenvraagstukken. Het
thema dit jaar is: De school als pakhuis. De
kinderen gaan aan de slag met activiteiten
zoals inventariseren, verplaatsen, stapelen
en coderen.
· Tevredenheidspeiling
Na de voorjaarsvakantie zal er een
tevredenheidspeiling worden gehouden. De
tevredenheid van ouders, personeel en
leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 zal worden
gemeten. De tevredenheidspeilingen leveren
veel informatie op voor de school. Zo zullen
de resultaten van de tevredenheidspeilingen
met de MR, de leerlingen van de groepen 6
t/m 8 en het team worden besproken. De
oudste kinderen van een gezin zullen de
oudertevredenheidspeiling mee naar huis
krijgen. Ook gaat er nog een begeleidende
brief mee. We willen nogmaals benadrukken
dat wij het erg belangrijk vinden dat ouders
hun mening geven over de school. Zo
kunnen we samen zorgen voor nog beter
onderwijs! De leerlingen van de groepen 6
t/m 8 zullen de tevredenheidspeiling op
school invullen.
Paasontbijt
Het Paasontbijt wordt op dinsdag 27 maart
georganiseerd. Doordat de woensdag
vanwege de grote rekendag wegvalt en de
donderdag vanwege de teamdag eten we dit
jaar wat vroeger in de week. U krijgt tegen
die tijd natuurlijk nog een herinnering.

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2 geel
De kleuters zijn na het thema gezondheid
gestart met een nieuw thema: kunst.
Samen met Pompom en Loulou hebben ze al
veel geleerd over kunst. Echte kunst vind je
in een museum, maar zelf kun je ook kunst
maken. Het is leuk om te onderzoeken wat je

zelf mooi vindt, want dat is voor iedereen
verschillend. Er zijn in de klas veel mooie
kunstwerken gemaakt door de kinderen. Na de
vakantie gaan de kleuters nog een week door
met dit thema.
Groep geel heeft een uitnodiging gekregen van
de kinderboerderij voor woensdag 7 maart. Om
half 11 krijgen de kinderen les over
boerderijdieren. Als U mee kunt graag, want er
is veel begeleiding nodig. Bij de deur van de
klas hangt een lijst om in te schrijven.
Verder een fijne voorjaarsvakantie gewenst.
Misschien is het leuk om zelf met uw kind naar
de kinderboerderij te gaan. Nog een tip voor de
vakantie: Neem eens een kijkje in een echt
museum. Dit is vaak gratis met de
Rotterdampas. Veel plezier alvast!
Groep 1/2 paars
Groep Paars is heel enthousiast bezig met het
nieuwe anker Kunst in de klas uit de nieuwe
kleutermethode Schatkist. De kinderen leren
over verschillende kunststijlen, wat een
museum is en hoe een kunstenaar een
schilderij maakt. Verschillende vaardigheden
worden hierbij geoefend, denk aan het leren
samenwerken
en
het
ontdekken
van
verschillen. Maar niets is leuker dan om zelf
kunstenaar te zijn en juf Geertje heeft gezorgd
voor echte schildersdoeken, zodat de kinderen
hun eigen kunstwerk kunnen maken! Verder is
er een mini Pablo Picasso bouwdoos in de klas,
zodat de kinderen onder het toeziend oog van
Pompom en Loeloe hun eigen kunstbouwwerk
kunnen maken. Verder gaat groep Paars
binnenkort ook nog op bezoek bij een atelier
van een echte kunstenaar..
Groep 3
De Boog is ontzettend trots op groep 3. Begin
februari had groep 3 een feestje ter ere van het
behalen van het letterdiploma door alle
leerlingen van groep 3. In de afgelopen
maanden hebben ze ontzettend hard hieraan
gewerkt. Na het laten horen van een lied over
alle woorden die aangeleerd zijn en het laten
horen van alle letters die geleerd zijn, werden
alle leerlingen gefeliciteerd door ouders, opa’s,
oma’s, tantes, meesters en juffen.

Daarbij hoorde een kleine traktatie en
bij de boterham werden de kinderen
verrast met een kom heerlijke
lettersoep. Die hadden ze zeker
verdiend!
Het thema ‘de dierenwinkel’ was een
groot succes. De leerlingen hebben
genoten van het verzorgen van de
dieren.
Het
naspelen
van
de
werkzaamheden van de verkoper in de
dierenwinkel. Groep 3 heeft ook nog
bezoek
gehad
van
een
echte
vertegenwoordiger in dierenartikelen.
Hij verkoopt spullen aan winkels, die zij
dan aan de klanten kunnen verkopen.
De kinderen hebben een orderblok
gekregen om bestellingen op te
schrijven en een catalogus om artikelen
op te zoeken.
Er is weer veel geleerd bij dit thema. Na
de vakantie gaat groep 3 werken over
het theater.
Groep 5
Groep 5 heeft vanaf 2 februari een
nieuwe
invulling
van
de
donderdagmiddag. Er wordt dan even
niet gewerkt! Om 14.00 uur vertrekken
de leerlingen met de bus naar
Zwembad West. Daar aangekomen
kleden 20 superblije kinderen zich snel
om en krijgen ze zwemles in kleine
groepjes. Een uur lang zwemmen kost
veel energie, maar wat geniet groep 5
van dat moment! Moe en voldaan
stappen de kinderen weer in de bus
terug naar school. En dat mogen ze
elke donderdag weer opnieuw!
Groep 6
Groep 6 is afgelopen maandag naar de
kinderboerderij geweest. De leerlingen
kregen les over vogels. In groepjes is
ontdekt dat de snavels, veren en
nestjes van vogels er verschillend uit
zien en dat dit te maken heeft met wat
ze eten en waar ze leven.

De kinderen hebben hun eigen spanwijdte
vergeleken met die van vogels en als laatste
hebben ze met een verrekijker gekeken of ze in
de omgeving nog bijzondere vogels konden
spotten. Helaas waren de vogels goed verstopt.
Het was een gezellig en leerzaam uitje!
Groep 7
Op school zijn afvalbakken bezorgd om afval te
scheiden. Voor de stagiaire van groep 7, juf
Afaf, een mooi moment om een les te geven
over afval scheiden. De leerlingen hebben
geleerd wat er gescheiden kan worden en wat
het nut daarvan is.
Groep 8
De leerlingen van groep 8 hebben hun advies
ontvangen en kunnen zich van 5 tot 16 maart
gaan inschrijven bij de school van hun keuze.
Dan volgt er een spannende periode, want het
is pas zo’n twee weken later bekend (29 maart)
of ze daar geplaatst kunnen worden!
De afgelopen weken hebben de kinderen ook
tijd gehad voor leuke dingen: een les van de
brandweer, de voorleeswedstrijd van Jaylin
(geweldig gelezen, helaas niet door naar de
volgende ronde), het ontwerpen van een nieuw
Dempoplein en het maken van werkstukken
over de vijf grootste godsdiensten op de wereld.
Na de vakantie gaat groep 8 naast het gewone
schoolwerk, plannen maken voor de werkweek,
want dat is natuurlijk wel de leukste week van
ieders basisschooltijd.

Nieuwe leerlingen
Welkom
Deze maand zijn er wel wenkinderen geweest,
maar deze zijn nog geen vier jaar. In maart is er
een aantal jarig, dus in de volgende nieuwsbrief
leest u de namen van de nieuwe kleuters.
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
Themaochtend Onwijze moeders
Op dinsdag 6 maart komt Yvel Blokland,
onze wijkagent, in de ouderkamer om te
praten over activiteiten in de wijk.
Vrouwendag
Op vrijdag 9 maart wordt de vrouwendag in
de ouderkamer gevierd. Iedereen mag iets
lekkers meenemen voor een gezamenlijk
ontbijt.
Themaochtend Opvoeden
Op dinsdag 20 maart komt Bernadette, de
schoolverpleegkundige, in de kamer een
voorlichting geven over ‘voeding’.

Brede school
Schooltoernooien
Bij
het
smashbaltoernooi
is
het
jongensteam van groep 7/8 derde
geworden. Wel een beker, maar geen
deelname aan The Final helaas.
Op woensdag 14 maart is er een dam- en
schaaktoernooi en op 28 maart is er een
veldvoetbaltoernooi voor groep 5/6. De
leerlingen krijgen hiervoor een uitnodiging
en moeten de invulstrook met toesteming
van de ouders voor de opgegeven datum
inleveren.
Anders
kunnen
zij
niet
deelnemen.
Dempoplein
Op donderdag 22 maart om 10 uur is er
een bewonersbijeenkomst in het Huis van
de Wijk over de toekomst van het
Dempoplein. Het plein krijgt de bestemming
een ontmoetingsplek te worden en
bewoners gaan brainstormen over welke
aanpassingen
daarvoor
nodig
zijn.
Leerlingen van groep 8 presenteren hun
plannen. U bent daarbij van harte
uitgenodigd.

Even voorstellen

klas een kledingwinkel waar ze zelf verschillende soorten kleding kunnen passen.

De Boog stelt aan u voor….
Mondzorgvoorkids
Voor alle kinderen is er nu de mogelijkheid om
deel te nemen aan de haal- en brengservice
van de Mondzorg-voorkids.nl. Binnenkort
ontvangt u een aanmeldings-setje via uw zoon
of dochter.
Waarom JTV mondzorgvoorkids?
De medewerkers van JTV mondzorgvoor-kids
hebben bewust gekozen voor het werken met
kinderen. Zij beschikken over specialistische
kennis van en ervaring met het melk- en
blijvende gebit. Daardoor bent u verzekerd van
de juiste behandelingen voor het behoud van
een gezond gebit van uw kind. En uiteraard
geven zij u de juiste voorlichting over het
omgaan met het gebit van uw kind. De kosten
van alle behandelingen worden volledig gedekt
door uw zorgverzekering.

Medezeggenschapsraad
Schoolfonds
De volgende bijdrage wil de MR graag voor 6
maart 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. Het schoolreisje is al op
13 april, dus betaal bijtijds.

Peuterspeelzaal
Peuter-kleuterdag
Vrijdag 9 maart is er weer een peuter kleuter
dag, waarbij de peuters en kleuters een half uur
met elkaar in de groepen gaan spelen. Zo kunnen ze elkaar, de juf en het lokaal leren
kennen.
Thema
Na de voorjaarsvakantie starten de peuters met
het thema 'wat heb ik aan vandaag'.’Bij dit
thema leren de kinderen verschillende soorten
kledingstukken benoemen en sorteren en wat
er bij de winter en zomer hoort. Ook is er in de

Wanneer

Wat

Wie

26 februari - – maart

Voorjaarsvakantie

Iedereen vrij

Maandag 5 maart

Leerlingvrije dag

Groep 1 t/m 8 vrij

5 - –6 maart

Inschrijfperiode Voortgezet Onderwijs

Ouders groep 8

Dinsdag 6 maart

Thema: Onwijze moeders

Ouders

MR vergadering

Leden MR, personeel en ouders

Kinderboerderijbezoek

Groep 1/2 geel

Middag: Lekker Fitbijeenkomst op Dempoplein- TOS

Ouders en kinderen

Vrijdag 9 maart

Vrouwendag - –ntbijt in de ouderkamer

Moeders

12 - –6 maart

Rapportenweek

Ouders

Maandag 12 maart

Kinderboerderijbezoek

Groep 1/2 paars

Rapportenavond

Ouders

Woensdag 14 maart

Dam- en schaaktoernooi

Groep 5 t/m 8

Donderdag 15 maart

Kangoeroewedstrijd

Leerlingen groep 3 t/m 8

Dinsdag 20 maart

Thema: Voeding

Ouders

Donderdag 22 maart

Bewonersbijeenkomst Dempoplein

Bewoners Schiemond

Dinsdag 27 maart

Paasontbijt

Groep 1 t/m 8

Woensdag 28 maart

Grote Rekendag

Groep 1 t/m 8

Veldvoetbaltoernooi

Groep 5 en 6

Donderdag 29 maart

Teamdag - leerlingen vrij

Groep 1 t/m 8

30 maart t/m 2 april

Paasvakantie

Iedereen

Woensdag 7 maart

