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Schoolinformatie

Nieuws uit de groepen

Personeel
Juf Sien heeft eind vorige maand de
Erasmuspenning ontvangen. Ze werkt al 25
jaar bij ons bestuur!
Juf Esmeralda wordt geopereerd en zal de
komende weken niet op school zijn. Op
vrijdag heeft juf Anneke groep 3.
Tandarts
Voor alle kinderen is er de mogelijkheid om
deel te nemen aan de haal- en brengservice
van de Mondzorgvoorkids.nl. De kosten van
de behandelingen worden volledig gedekt
door uw zorgverzekering.
De tandarts begint maandag 30 of dinsdag
31 oktober op onze school met het ophalen
van kinderen voor de halfjaarlijkse tandartscontrole en eventuele behandelingen.
U kunt een kijkje nemen op deze website:
www.mondzorgvoorkids.nl
Schoolafspraak van de maand
Je gaat met anderen om, zoals jij wilt dat
zij met jou omgaan.
- We behandelen anderen, zoals we zelf
behandeld willen worden
- We houden elkaars spullen netjes
- We luisteren naar elkaar en we laten elkaar
uitpraten
- We geven op een rustige manier
kritiek/feedback
- We zeggen wat we niet prettig vinden
Fotograaf
Vandaag was de laatste dag dat de foto’s
betaald konden worden. We merken dat veel
ouders de foto niet nemen, ondanks dat we
een briefje vooraf geven waarop u kunt
aangeven dat u een pasfoto van uw kind wilt.
De fotograaf moet extra kosten maken en dat
vinden we zonde. We gaan kijken hoe we dit
volgend jaar kunnen voorkomen.

Onderbouw
Op dinsdagochtend 24 oktober vond de
eerste kennismaking plaats tussen robot Nao
Nou en de leerlingen van groep 1/2 Geel. Juf
Anneke en de leerlingen hadden vol
verwachting naar deze eerste kennismaking
uitgekeken. Nao Nou stond op de groepstafel
en heeft aan de leerlingen laten zien wat hij
allemaal kan. Hij heeft hij gesproken,
gelopen, gezeten en gedanst. Zelfs jarige
Aya werd door Nao Nou gefeliciteerd. De
leerlingen vonden de robot reuze spannend.
Juf Anneke en de leerlingen kijken nu al uit
naar het volgende bezoek van Nao Nou.
Bovenbouw
Groep 5 gaat maandag 30 oktober naar de
kinderboerderij
voor
een
les
over
knaagdieren.
Voor de vakantie is groep 6 naar boerderij de
Kikkershoek geweest. De kinderen leerden
appelmoes van vers geplukte appels maken,
broodjes bakken en maakten een kapsalon
gezond. Hierin zat zelfgemaakte mayonaise,
vers gesneden groente en zelfgemaakte
chips. Het was echt super leuk en lekker!
Groep 8 is naar het Brienenoordeiland
geweest. Daar hebben zij ontdekt dat kleine
beestjes vooral onder stenen leven en dat
het in de Nieuwe Maas, die ook langs
Schiemond stroomt, eb en vloed wordt.

Nieuwe leerlingen
Welkom
In oktober hebben we vier nieuwe leerlingen
mogen verwelkomen. Z'Rianneh komt in
groep 1 paars. In groep 1 geel zit Aya en de
broertjes Danilo en Raphael komen in groep
3. Allemaal heel veel leerplezier op De Boog!

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
Thema: De wijkverpleegkundige
Op 31 oktober komt de wijkverpleegkundige in
de ouderkamer aanschuiven. Wilt u praten over
bepaalde onderwerpen of heeft u vragen aan
haar, kom dan gerust langs!
Cursus: Gezonder ouder worden
Vrijdag 10 november start de cursus 'gezonder
ouder worden' vanuit de gemeente. Deze
cursus zal bestaan uit 5 bijeenkomsten. Er zal
ook een arts uit het Havenziekenhuis tijdens
een van de bijeenkomsten langskomen om
informatie te geven over dit onderwerp.
Thema: Vaccinatie
Op 14 november komt de wijkverpleegkundige
in de ouderkamer om informatie te geven over
vaccinatie bij kinderen.

Brede school
Open lessen volgende week!
Volgende week bent u welkom in de les van
onze vakkrachten. U kunt zien wat uw kind
geleerd heeft en soms mag u zelf meedoen!
Programma van de open lessen:
De tijden op dinsdag 31 oktober:
9.00
Programmeren Groep 5/6
Drama
Groep 4/5
Kunst
Groep 6
Techniek
Groep 4
10.00
Programmeren Groep 8
Drama
Groep 3
Kunst
Groep 7
Techniek
Groep 3
11.00
Lego
Groep 1 paars
Drama
Groep 2 geel
Kunst
Groep 2 paars
Techniek
Groep 1 geel

De tijden op donderdag 2 november:
9.00
Engels
Groep 1 paars
Science
Groep 2 geel
Burgerschap
Groep 2 paars
Muziek
Groep 1 geel
10.00
Engels
Groep 5/6
Science
Groep 4/5
Burgerschap
Groep 6
Muziek
Groep 4
11.00
Engels
Groep 8
Science
Groep 3
Burgerschap
Groep 7
Muziek
Groep 3
Schoolsportvereniging
Komende week gaat
de Schoolsportvereniging Turnen starten. Kinderen die al
lid waren, zijn hiervoor uitgenodigd. Andere
kinderen van de groepen 1 t/m 8 kunnen
twee trainingen meedoen om te kijken of ze
lid willen worden.
De trainingen starten donderdag 2
november a.s.
Tijden van de trainingen:
Groep 1 t/m 3 : 16.15 tot 17.15 uur
Groep 4 en 5: 17.15 tot 18.15 uur
Groep 6 t/m 8: 18.15 tot 19.15 uur
De trainingen zijn in de gymzaal van de
school, aan de Kedoestraat.
LekkerFit!
LekkerFit! test
Voor de vakantie hebben de kinderen de
LekkerFit! test weer gedaan. Alle kinderen
zijn gemeten en gewogen en de groepen 3
t/m 8 hebben ook de “piepjestest”gedaan.
Schoolsporttoernooien
Op woensdag 29 november a.s. staat het
zwemtoernooi gepland in zwembad West.
Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 die
hiervoor worden uitgekozen krijgen een
brief met informatie.
Graag het strookje bij de brief, net als bij de
andere toernooien, invullen en retour naar
de gymdocenten.
Ouders/verzorgers
mogen
mee
om
kinderen aan te moedigen!
Clinic’s
Komende tijd krijgen de kinderen een clinic
turnen tijdens de gymles.

Medezeggenschapsraad

Onze leerkracht van de maand

Schoolfonds
Wij vragen aan alle ouders een bijdrage om
feesten en uitstapjes te kunnen organiseren. De
tweede bijdrage willen wij graag voor 8
november
2017
op
het
volgende
rekeningnummer ontvangen:
NL 49 RABO 0118937081 van OBS De Boog
Volgende MR vergadering
Op 30 oktober is de volgende MR vergadering.
Bij deze vergadering wordt het ouderplan, het
jaarplan van de MR en de organisatie van
Sinterklaas besproken.

We stellen aan u voor...meester Davy
Na twee schooljaren op de Boog Bospolder
les te hebben gegeven werd het tijd om
eens de Boog Schiemond te voorzien van
een nieuwe meester. Wie? Ik dus, meester
Davy. Ik sta dit schooljaar voor groep 4 en
heb het reuze naar mijn zin. Voor mij is het
van belang dat iedereen zich welkom en
prettig voelt op school en in de klas. Dat
geldt voor ouder, collega en kind. Als
kinderen het naar hun zin hebben, kunnen
zij een hoop leren. Daar zet ik mij vijf dagen
per week voor in.
Naast mijn drukke baan als leerkracht,
spendeer ik graag mijn vrije tijd aan leuke
dingen. Ik houd van reizen, basketballen en
motorrijden. Ook eten is mijn hobby en
daarom sta ik een paar keer per week te
barbecueën. Daar experimenteer ik graag
mee, door verschillende vleessoorten met
verschillende kruiden en sauzen te
marineren. Waar ik het meest van geniet, is
het dansen op muziek van het eiland waar
ik ben opgegroeid. Het prachtige eiland
Curaçao waar de unieke muzieksoort
‘Ritmo Kombina’ vandaan komt. Dit
betekent gecombineerde ritmes, die van
andere tropische muzieksoorten afkomstig
zijn. Naast ritmo kombina, dans ik ook
graag salsa, merengue, kizomba en vooral
bachata. Allen muzieksoorten in het
Papiaments, Spaans of Portugees. Als ik
na het werk en huishouden nog energie
heb, ga ik graag even de stad in om lekker
te dansen. Dat is voor mij een moment om
te genieten en helemaal te ontspannen. Tot
ziens in de wandelgangen van de Boog


Peuterspeelzaal
Peuterdans
Maandag 6 november mogen de ouders van de
peuterschool komen kijken en meedansen met
peuterdans. Peuterdans wordt gegeven door
Sandra
in het speellokaal.
Voor de ochtendgroep is dat om 10.45 uur tot
11.15 uur en voor de middaggroep van 14.30
uur tot 15.00 uur. Wij hopen dat alle ouders
komen.
Peuter-kleuterdag
Vrijdag 3 november is er weer een peuterkleuterdag. De peuters en kleuters gaan op
deze dag weer wat leuks samen doen zodat ze
elkaar
en
alle
kleuterjuffen
kunnen
leren kennen.
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Dinsdag 7 november

Studiedag

Leerlingen vrij
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Halt-les: ‘Invloed van de groep”

Groep 8

Vrijdag 10 november

Rugzak groep 4

Ouders groep 4

Start cursus ‘Gezonder ouder worden’

Alle ouders

Rugzak groep 1 en 2

Ouders groep 1 en 2

Dinsdag 31 oktober

Maandag 6 november

Vrijdag 17 november

e

2 cursus ‘Gezonder ouder worden’

Alle ouders

20 t/m 24 november

Rapportweek

Ouders

Dinsdag 21 november

Rapportavond

Ouders

Vrijdag 24 november

Rugzak groep 3

Ouders groep 3

e

3 cursus ‘Gezonder ouder worden’

Alle ouders

Maandag 27 november

Voorlichting Voortgezet Onderwijs en Eindtoets

Ouders en leerlingen groep 8

Woensdag 29 november

Zwemtoernooi

Groep 6/7/8

Vrijdag 1 december

Rugzak groep 4

Ouders groep 4

4e cursus 'Gezonder ouder worden'

Alle ouders

Sintviering, middag vrij

Iedereen

Dinsdag 5 december

Afsluiting kinderboekenweek

Bezoek groep 8 aan Brienenoordeiland

Groep 8 leerlingen organiseerden een
feest in de speeltuin

Nao Nou in groep geel

