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Schoolinformatie
 Welkom
We zijn begonnen! Deze week zijn we fris
van start gegaan: de kinderen zijn gegroeid,
de leerkrachten uitgerust van de vakantie en
de school is opgeruimd; zowel de
directiekamer als de ouderkamer zijn
verplaatst naar een mooie opgeknapte
ruimte. Kortom: we hebben er zin in 
Voor u ligt een korte versie van de
nieuwsbrief, we vertellen u deze maand het
hoognodige, we zijn tenslotte nog maar net
van start gegaan. Voortaan ontvangt u de
nieuwsbrief elke laatste vrijdag van de
maand. Het oudste kind op school krijgt hem
mee naar huis, maar u kunt hem ook digitaal
lezen op onze website: www.obsdeboog.nl
 Personeel
Dit is de groepsformatie voor dit schooljaar:
Groep 1/2
Juf Jeanette
Juf Anneke
Groep 1/2
Juf Josje
Juf Geertje
Groep 3
Juf Anne
Juf Esmeralda
Groep 4
Meester Davy
Groep 5
Juf Herma
Juf Gerdine
Groep 6
Juf Anke
Juf Sanne
Groep 7
Juf Sien
Juf Debbie
Groep8
Juf Saskia
Juf Sanne
Juf Debbie is met zwangerschapsverlof
gegaan en gelukkig is er inval. Juf Samira is,
totdat juf Debbie terug is, de leerkracht van
groep 7 op woensdag.
Juf Geertje is aan het re-integreren, zij is wel
op school, maar staat nog niet volledig voor
de groep. Zij wordt vervangen door juf
Veronique. Juf Veronique staat op maandag
en dinsdag voor groep 1/2 paars.

 Stageverdeling
Ook dit jaar leiden wij stagiaires op tot
leerkracht. De verdeling tot januari 2018 is
als volgt:
Groep 3
meester Marley
Groep 4
meester Hans
Groep 6
juf Marsja
Groep 7
juf Afaf
 Vrije dagen en vakanties 2017-2018
Noteert u de volgende dagen alvast in uw
agenda?
Vrijdag 1 september
Leerlingvrije dag
4 t/m 8 september
Kennismakingsgesprekken
16 t/m 20 oktober
Herfstvakantie
Maandag 6 november Leerlingvrije dag
Dinsdag 7 november
Studiedag
20 t/m 24 november
Rapportgesprekken
Dinsdag 5 december
Middag vrij
Vrijdag 22 december
Leerlingvrije dag
25 december t/m 5 Kerstvakantie
januari
Maandag 5 februari
Leerlingvrije dag
Dinsdag 6 februari
Studiedag
26 februari t/m 2 Voorjaarsvakantie
maart
Maandag 5 maart
Leerlingvrije dag
12 t/m 16 maart
Rapportgesprekken
Donderdag 29 maart
Teamdag
30 maart t/m 2 april
Paasvakantie
27 april t/m 11 mei
Meivakantie
Maandag 21 mei
Pinkstervakantie
Vrijdag 15 juni
Leerlingvrije dag
Maandag 18 juni
Studiedag
Dinsdag 19 juni
Leerlingvrije dag
2 t/m 6 juli
Rapportgesprekken
Vrijdag 13 juli
Middag vrij
16 juli t/m 26 augustus Zomervakantie

 Excellente school - themaochtend

Op maandag 4 september komt een
onafhankelijke jury, bestaande uit twee
personen, op school en gaat beoordelen of wij
een excellente school zijn op het gebied van
ouderbetrokkenheid.
We weten dat de themaochtend gewoonlijk op
dinsdag is, maar vanwege het jurybezoek is
deze op maandag. Om 9.30 staat het bezoek in
de ouderkamer gepland. Die ochtend is er een
thema over ‘Normen en Waarden’, die verzorgd
zal worden door een voorlichtster Gezondheid
vanuit de Gemeente Rotterdam. Door middel
van een dialoog wordt gesproken over wat ons
bindt, ongeacht religie, seksuele geaardheid,
afkomst en cultuur. We hopen dat we een
diversiteit aan culturen in de ouderkamer
mogen ontvangen om met elkaar in gesprek te
gaan.
 Hoofdingang
U heeft het al gemerkt: alle ouders en
leerlingen komen en gaan door de hoofdingang.
Op deze manier kunnen we ieder persoonlijke
aandacht geven. Ouders die de ouderkamer
verlaten, doen dat wel via de achteruitgang, dit
om de rust in de school te bewaren.

Leertijduitbreiding
Volgende week starten de activiteiten in het
kader van de leertijduitbreiding op dinsdag
en donderdag, de kinderen zijn dan weer
om 16.00 uur uit. De kinderen krijgen dit
schooljaar les in de volgende vakken:
Drama
juf Ank
Muziek
meester Adrian
Engels
meester Marc
Techniek
juf Miranda
Sciencelab
juf Miranda
Burgerschap
meester Tommy
Lego/programmeren
meester Danny
Kunst
juf Anca
Alle dagen (behalve de woensdag) krijgen
de kinderen Sport en Spel aangeboden in
het kader van de leertijduitbreiding. Deze
lessen duren drie kwartier, zijn op het
schoolplein rond het middaguur en worden
gegeven door meester Jermaine, juf Nicole
en meester Ottie.

Wanneer

Wat

Wie

Dinsdag 29 augustus

Start SchoolSportVereniging (SSV) - voetbal

Leden SSV Maense gr 3, 4, 5

Woensdag 30 augustus

Start SSV – Judo

Leden John van Eerdenburg

Donderdag 31 augustus

Start SchoolSportVereniging (SSV) - voetbal

Leden SSV Maense gr 6, 7, 8

Vrijdag 1 september

Leerlingvrije dag, leerlingen vrij

Alle groepen

Maandag 4 september

Ouders

4 t/m 8 september

Themaochtend i.v.m. jurybezoek Excellente
school
Kennismakingsgesprekken

Woensdag 6 september

Start SSV - dans

Donderdag 7 september

Start Wijkmuziekschool

Leden en belangstellenden
van gr 2 t/m 5
Leden WMS

Vrijdag 8 september

Start Rugzak

Ouders groep 1-2

Start SSV - basketbal

Leden Divine gr 3 t/m 5

Dinsdag 12 september

Start taalcursus om 10.00 uur

Ouders

18 t/m 22 september

Week tegen pesten

Alle groepen

22 september

Themaochtend Pesten

Ouders

Ouders

