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 Personeel
Zoals u in de brief van afgelopen maandag
heeft kunnen lezen, gaan meester Henny en
juf Manal een nieuwe uitdaging aan en is De
Boog op zoek naar een nieuwe directeur.
Dinsdag is er een bijeenkomst geweest in de
ouderkamer,
waarbij
ouders
konden
aangeven welke kwaliteiten zij graag bij een
directeur zien. De Boog is blij met deze input
en gaat ermee verder. Natuurlijk wordt u van
alle ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
Onze schoolmaatschappelijk werkster Zainab
Mahyou gaat met zwangerschapsverlof. Haar
taken worden overgenomen door Meriam
Seedorf. Zij zal zich binnenkort komen
voorstellen in de ouderkamer. Voor het
gemak neemt zij het telefoonnummer van
Zainab over.
 Schoolafspraak van de maand
De afgelopen weken was Lekker Fit het
thema, dus deze afspraak sluit daar mooi bij
aan!
We zijn een gezonde school.
- In de kleine pauze eten we fruit en in de
grote pauze eten we bij voorkeur brood
- Alleen bij verjaardagen en schoolactiviteiten mag met mate worden
gesnoept op school
- Op school wordt geen frisdrank
gedronken
- We eten en drinken in de klas
 Kriebels in je buik
De afgelopen jaren was het thema
Lentekriebels altijd in maart. Dit jaar is de
naam van het thema veranderd in Kriebels in
je buik. Dit geeft ons meer ruimte om het
thema in een wat rustiger periode te plannen.
De methode en de inhoud van de lessen over
seksualiteit, gender en relaties blijft vrijwel

gelijk. In alle groepen komen de volgende
onderwerpen
aan
bod:
lichamelijke
ontwikkeling en zelfbeeld, voortplanting en
gezinsvorming, sociale en emotionele
vorming
en
seksuele
weerbaarheid.
Natuurlijk is het programma afgestemd op de
leeftijd van de kinderen. Bent u nieuwsgierig
naar wat er besproken wordt in de klas van
uw kind, kom dan naar de themaochtend op
vrijdag 25 mei.
 Uitslag IEP-toets
De uitslag van de Eindtoets van groep 8
komt na de meivakantie. Waarschijnlijk
worden de gesprekken met de ouders en
leerlingen van groep 8 in week 21 of 22
gehouden.
Op
de
rapportages
die
meegegeven worden staan verschillende
gegevens vermeld:
-Het behaalde referentieniveau voor lezen,
taalverzorging en rekenen
-Het schooladvies
-De resultaten van de verschillende onderdelen.
Een video met uitleg is te vinden op

https://www.toets.nl/resultateniep

Nieuws uit de groepen

 Groep 1/2 geel
De kinderen werken nu aan het thema Eten
en Drinken. Ze leren proeven en allerlei
smaken herkennen zoals zout,zoet en zuur.
Ook leren ze eten klaar te maken, zoals de
regenboogsoep en -pizza. Alle kinderen
hebben samen gegeten met de klas van juf
Geertje en Josje; dat was reuze gezellig.
Dilek de moeder van Yusuf is een grote hulp
geweest. Nog hartelijk bedankt. De kinderen
leren heel wat nieuwe woorden over het
restaurant: wat je kunt kiezen op de
menukaart, wat je moet kunnen als je ober

bent en wat moet je doen als je de tafel gaat
dekken. Maar ook leren de kinderen meten en
wegen om het eten klaar te maken voor de
gasten in het restaurant. En afgelopen
woensdag was de robot weer in de klas en
leerden de kinderen allerlei opdrachten over
geld. Dat is handig, want als je naar een
restaurant gaat heb je ook geld nodig. Na de
meivakantie gaan we het thema afsluiten met
een ……..echt restaurant.
 Groep 1/2 paars
Op vrijdag 13 april is groep 1 en 2 Paars op
schoolreis naar Duinrell geweest. Gelukkig zat
het weer mee en hebben de leerlingen een hele
mooie en leuke dag beleefd! Met dank nog aan
alle begeleidende ouders. Het nieuwe
ankerthema uit de nieuwe kleutermethode
Schatkist is dit keer Eten en drinken. Pompom
en Loeloe, de hoofdpersonen uit de methode,
leren samen met de kinderen wat er allemaal
moet gebeuren als je iets lekkers wilt
klaarmaken.
Onder
andere
welke
boodschappen
je
moet
doen,
welke
verschillende smaken er zijn en ook hoe je het
eten klaarmaakt. De kinderen hebben alles wat
zij hebben geleerd hierover al in praktijk
gebracht en met de juf al een heerlijke
Regenboogsoep en pizza gemaakt. Dat smaakt
naar meer en na de meivakantie eindigt het
thema met een echt pannenkoekrestaurant.
Maar daarover later meer.
 Groep 6
Afgelopen maand heeft groep 6 verschillende
lessen natuur en techniek gekregen van stagiair
Marsja. De leerlingen hebben onderzocht hoe
je afval kan scheiden en wat er dan mee
gedaan wordt. Veel afval kan namelijk
gerecycled worden. Ook hebben de leerlingen
oplossingen ontworpen om het zwerfafval
probleem in Rotterdam op te lossen. Er zijn
allemaal creatieve oplossingen bedacht, zoals
een robot, mooie en handige afvalbakken en
een ketting waarin je afval kan bewaren. De
leerlingen hebben ook geleerd hoe elektriciteit
werkt. Ze hebben een lampje laten branden en
een schakelaar gemaakt, waardoor we het
lampje aan en uit konden zetten. Het leek net
een disco volgens sommigen leerlingen! De
laatste twee lessen gingen over DNA.

De leerlingen hebben hun eigen unieke
DNA-streng getekend, verschillende
dingen bekeken door een microscoop
(als echte onderzoekers met een labjas
aan), een plaats delict onderzocht, en
de dader van een inbraak gevonden
door vingerafdrukken te onderzoeken.
Ook hebben de leerlingen gezien dat
een banaan net als mensen DNA heeft.
De leerlingen hebben veel geleerd in de
lessen, zijn heel creatief geweest en
hebben
goed
met
elkaar
samengewerkt!
Verder zijn er de laatste tijd veel leuke
activiteiten geweest. We hebben het
paasontbijt, de grote rekendag, de
minifinals, de schoolreis en de
koningsspelen langs zien komen. Op
de grote rekendag hebben de
leerlingen goed moeten nadenken over
een fictieve klas die moest verhuizen.
Deze
klas
kreeg
een
paar
verhuisdozen, schoenendozen en een
boedelbak om alles in de klas te
verhuizen. De leerlingen moesten gaan
bedenken hoe ze deze verhuizing aan
konden pakken. Er werden zelf
praktische vragen bedacht en deze
werden
gelijk
uitgerekend.
De
leerlingen hadden vragen bedacht
zoals: Hoeveel tafels passen er in de
boedelbak? Hoeveel boeken passen er
in 1 verhuisdoos? Hoeveel leerlingen
passen er in 1 verhuisdoos? Is er
genoeg tijd om in 1 dag te verhuizen?
Ook is groep 6 naar de minifinals
geweest. Het was een sportieve dag.
Sommige groepen zijn zelfs door naar
de grote final in Ahoy. De moeders van
Rayan en Amjad zijn meegegaan om te
helpen. Heel erg bedankt! De
schoolreis en de koningsspelen waren
een groot succes. De leerlingen waren
erg enthousiast en gelukkig was het
heerlijk weer! Na de meivakantie
beginnen de CITO-toetsen bijna weer.
Groep 6 moeten nu weer keihard aan
het werk!

 Groep 8
Groep 8 heeft hard gezwoegd op de IEPtoetsen. Het voordeel was met deze toetsen: ze
duurden slechts twee ochtenden! Nu is het
duimen voor de uitslag...
Op de dag van de schoolreis bleef groep 8 op
school. De groep 8-leerlingen van Bospolder
kwamen op bezoek om kennis te maken, want
de twee groepen gaan natuurlijk samen op
kamp. Er is gegymd, er zijn spelletjes gespeeld,
foto's bekeken en de kinderen hebben
pannenkoeken gebakken. 's Middags toen de
leerlingen van Bospolder weer weg waren,
heeft groep 8 verstoppertje gespeeld door de
hele school... leuk!
De musical is uitgekozen, betaald vanuit het
schoolfonds (een musical kost € 159,- !)en de
rollen worden deze week verdeeld. Dan moet er
gestudeerd worden....

Nieuwe leerlingen
 Inschrijven? Wees er op tijd bij!
Op dit moment is het managementteam volop
bezig met het formatieplan: welke leerlingen
gaan naar welke groep en wie wordt hun
leerkracht. Daarom is het van belang dat de
school precies weet hoeveel nieuwe leerlingen
er komen (en of er kinderen gaan verhuizen).
Schrijf uw kind dus zo snel mogelijk in als het in
2018-2019 vier jaar wordt!

Ouderkamer
 Dank u wel 
In de maand april hebben de leerkrachten een
groot beroep moeten doen op de ouders:
allereerst bij het Paasontbijt, vervolgens bij de
minifinal en de schoolreis en tenslotte bij de
Koningsspelen. Mede dankzij de ouders zijn
deze dagen geweldig geweest voor alle
kinderen van De Boog.
Wat moet De Boog zonder deze geweldige
ouders?
 Themaochtend
Op vrijdag 25 mei vertelt Saskia in de
ouderkamer over Kriebels in je buik.

Brede school
 Minifinal
Als enige school van Delfshaven heeft De
Boog met alle kinderen van groep 5 t/m 8
meegedaan aan de minifinal bij Vreelust!
De Boog vindt het belangrijk dat alle
kinderen meedoen, bijvoorbeeld vanwege
het groepsgevoel en vanwege het feit dat
alle kinderen Lekker Fit zijn op die dag. Het
toernooi was een succes, de kinderen
hebben genoten. Er werd verloren, maar
vooral veel gewonnen. Dus de bekerkast
staat weer vol en de nummers één mogen
in ieder geval meedoen aan The Final op
28 juni.
.

Medezeggenschapsraad
 Schoolfonds
Uiteindelijk hebben de meeste ouders al het
schoolfonds betaald en konden hun
kinderen mee op schoolreis. De kinderen
hebben veel plezier gehad in Duinrell en de
Efteling, dus het geld is in ieder geval goed
besteed!
 Kamp
Leerlingen van groep 8 betalen ook € 46,50
aan schoolfonds. Daarvan worden de
feesten betaald, de musical en de kosten
voor het afscheid. De overgebleven € 30,wordt samen met de bijdrage van € 100,gestort in het potje voor kamp. Ouders
hebben daar afgelopen week digitaal een
begroting van ontvangen, zodat ze weten
waar het geld aan wordt besteed.

En dan ook nog…
 Gevonden voorwerpen
De grijze bak met gevonden voorwerpen
puilt uit van de vergeten gymschoenen,
handdoeken, T-shirts en sportbroekjes. Het
kan toch niet zo zijn dat niemand die spullen
mist? Graag in de week na de meivakantie
ophalen, anders worden de spullen aan het
Leger des Heils gegeven.
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