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ALGEMEEN
Agenda
7 november:
13 november:
24 november:
29 november:
30 november:
1 december:
5 december:

MJW nr 3; MR-vergadering
Kinderraad
spelletjesmiddag groep 1-2A 13.30u
talentenmiddag 12.45u
Bogaviering
spelletjesmiddag gr. 1-2B 13.30u
Sint op school; MJW nr. 4

Nieuwsbrief De Vreedzame School
Gelijk met deze nieuwsbrief ontvangt u de nieuwsbrief over De Vreedzame School.

Oudertevredenheidsonderzoek
Begin oktober is de vragenlijst per mail verzonden aan alle ouders. We vinden het erg belangrijk
om te weten hoe u als ouder onze school ziet en ervaart en gebruiken daarvoor dit instrument.
Helaas is tot op heden de respons minimaal. Wij willen u nogmaals verzoeken deze lijst toch in te
vullen en te versturen. Wij kunnen alleen de input verwerken als er voldoende respondenten zijn.
Met dank voor de moeite. Na verwerking van de gegevens krijgt u van ons de rapportage.

Spelletjesmiddag
De spelletjesmiddag van afgelopen maandagmiddag was weer een groot succes.
Alle kinderen hebben volop meegedaan met de spelletjes en de kinderen uit de bovenbouw waren
weer geweldige spelleiders.
Heel hartelijk bedankt voor het meegeven van de spelletjes.
Van enkele spelletjes zijn wat onderdelen op school blijven liggen:
Van het spelletje UNO een kaart en de spelregels.
.
Van Rompompom 3 letterkaartjes.
Een oranje onderdeel van een spel (wat ik niet ken).
De spelregels van Max de mepper.
Mocht u een van deze onderdelen missen dan kunt u die ophalen
in groep 1-2B (juf Anneke).
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Bogaviering
Op donderdag 30 november a.s. vindt om 13.00 uur de Bogaviering plaats. Het thema is
Sinterklaas. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Luxe verzuim
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom
buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig
dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit
noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen
toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een
procesverbaal.

Fietsenstalling
We hebben gisteren en vanochtend geïnventariseerd voor welke groepen er te weinig
parkeervakken zijn, omdat het nogal eens voorkomt dat de leerlingen van de bovenbouw hun fiets
buiten de stalling zetten. Gebleken is dat voor met name groep 7 en 8 te weinig ruimte is.
Vanaf maandag 13 november vindt er dan ook een nieuwe indeling plaats: De groepen 7 en 8
krijgen samen een extra parkeervak toebedeeld en wel het oranje vak, rechts van groep 7. De
parkeervakken van de groepen 4 en 5 blijven ongewijzigd omdat die vakken zich precies voor de
ingang van de klas bevinden.
Groep 6 verhuist met de fietsen dus ook 1 vak naar rechts en wel naar het lila/paarse vak. Deze
week bekijken we of het parkeervak voor deze groep ook uitgebreid moet worden.
Dit betekent dat de leerlingen van groep 3 met hun fiets van het lila/paars vak verhuizen naar het
eerste (lichtblauwe) vak, waar ook enkele kinderen van groep 1-2 hun fiets stallen.
De leerlingen zullen deze week door hun leerkracht hierop worden geattendeerd. Brengt u uw kind
naar school, wilt u er dan op letten dat uw kind vanaf maandag zijn/haar fiets in het juiste vak zet?
Overigens corresponderen de kleuren met het kleurenblad dat op de toegangsdeuren van de
toegangshalletjes hangen. Daarnaast wordt de vakverdeling weer voor een aantal dagen met een
verwijzingsbord aangeduid.

Talentenmiddag
Mede dankzij uw hulp is de eerste talentenmiddag op woensdag 11 oktober 2017 weer succesvol
verlopen. Naast de jaarlijks terugkomende activiteiten, kwam er ook een aantal nieuwe activiteiten
aan bod zoals techniektorens bovenbouw en dans. De eerstvolgende talentenmiddag is op
29 november. Wij hopen dan weer op uw hulp te mogen rekenen.

Moet Je Weten / Bs “de Bogaard”/ Stationssingel 10 / 5371 BB Ravenstein

Moet Je Weten jaargang 25, nummer 3

7 november 2017

Na deze talentenmiddag volgen er dit schooljaar nog 3. Zoals elk jaar stromen er in de loop van het
schooljaar kleuters in en daardoor zijn we dringend op zoek naar nieuwe talenten voor de
onderbouw, groep 1 tot en met 4. Voor informatie hierover kunt u terecht bij Desiré, Linda van der
Voet en Anneke.

Jarigen november
Dag
1
2
2
4
7
8
8
10
10
12
16
20
20
25
26
27
30
30

Naam
Isis van Bergen
Ryan Bakker
Niek Theunissen
Cas van der Ven
Kris De Bruijn
Linn van der Leest
Bram van Schijndel
Isa Strik
Sara Straatman
Wout Stevens
Diede van Leest
Noortje van den Hoek
Gijs van Schadewijk
Simon Keulers
Ize Langenhuijzen
Ise de Krijger
Boaz van Bergen
Spijk van Bergen

Groep
4
7
7
6
1-2A
5
7
3
1A
1-2A
5
5
8
3
8
6
1B
1B

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2A
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het thema herfst.
De kinderen hebben de eerste week genoten van de bladeren op de
speelplaats. Er werd zelfs een
winterslaapplaats gemaakt.
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We hebben aandacht besteed aan de slak en de spin,
2 dieren die al weken volop in de belangstelling staan
bij veel kinderen in onze groep.
Deze week gaan we verder met het thema het weer
en gaan iedere dag op de weerkalender aankruisen
wat voor weer het is.
De kinderen hebben de letter “h” gehad en zijn nu
bezig met de letter “w”.
We verwelkomen deze maand 2 nieuwe kinderen. Sara is al volop aan het oefenen en Tijs is
ook al één keer geweest.

Groep 1-2B
We zijn alweer een tijdje druk bezig met het thema herfst en het weer. We hebben de letter
“w” gehad en zijn nu bezig met de letter “e”.
Op 24 oktober zijn we op excursie geweest naar de Hooge Vorssel. We deden daar het
eekhoorntjespad. Het was ontzettend leuk.

We hebben tijdens ons thema een weerkalender in de klas. Daar kunnen we iedere dag op
aankruisen welk weer het is. Kom maar eens kijken!
Onze herfsttafel is lekker vol. Je kan er spelen met alle herfstmaterialen, egel en spin, maar ook
wegen met de weegschaal voor kabouter Wipneus.
Deze week komen er weer twee nieuwe kinderen bij ons in de groep oefenen: Boaz en Spijk.
Zij zijn een tweeling. Welkom!
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Groep 4
Vanmiddag hebben we genoten van de eerste "grote" spelletjesmiddag dit schooljaar. Een uurtje
met alle kinderen van de school in de speelzaal. We hebben in groepjes van 4 kinderen
gezelschapsspelletjes gespeeld . We zaten in gemengde groepjes, de oudste kinderen waren de
spelleiders. Dankjewel aan iedereen die een spelletje had meegebracht.

Groep 5
Op vrijdag 13 oktober hebben wij afscheid genomen van juf Lotte. Als
verrassing had zij bedacht om met ons te gaan koken. We hebben met de
hulp van een aantal moeders allerlei lekkere dingen gemaakt, zoals
pannenkoeken, wraps en pizza's. Moeders bedankt voor de hulp! Daarna
hebben we nog een film gekeken. Het was een erg leuke afsluiting!
We zullen juffrouw Lotte missen!!

Groep 6
We zijn gestart met Bareka. Alle kinderen hebben een rekentoets gemaakt (digitaal). De
onderdelen waarop uw kind uitval laat zien, worden geoefend aan de hand van allerlei
rekenspelletjes. Dit doen we drie keer per week: op maandag, woensdag en vrijdag.
Tijdens spelling mogen de kinderen vanaf nu de les op het Chromebookje maken. Het grote
voordeel hiervan is dat er direct feedback volgt na afronden van een opdracht. Ook kan de
leerkracht tijdens het werken op een scherm zien welke leerlingen moeite hebben met
bepaalde opdrachten en zo dus direct de instructie afstemmen.

Groep 7
Aankomende woensdag doen de 6 winnaars van de
klassenronde van de Slimmerquiz uit groep 7 en 8 mee
met de tweede ronde van de Slimmerquiz. Deze wordt
gehouden op het Stedelijk Gym in Nijmegen. We wensen Tali, Lynn, Derek, Lotte, Tom en
Karlijn heel veel succes en heel veel plezier. Zet je beste Bogaardbeentje voor!!! We duimen
voor jullie!
We krijgen in groep 7 binnenkort een LIO stagiaire. Haar naam is Simone Swinkels. In eerste
instantie zou ze haar LIO-stage invullen in groep 5, maar door interne wijzigingen komt ze nu
naar onze groep. Simone zal zich binnenkort zelf nog even voorstellen. We wensen Simone een
hele fijne tijd, maar we weten zeker dat dat wel gaat lukken bij ons.
De kinderen hebben zich bijna allemaal ingeschreven voor een cursus ‘programmeren’. Dit
doen ze gewoon op eigen tempo onder schooltijd. We zullen vast leuke resultaten zien, want ze
zijn zo enthousiast! Wie weet kunnen we er wel eentje laten zien binnenkort….
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Concentreren kun je leren. Dat heeft juf Leonie geleerd op de eerste dag van de cursus
‘Focustraining”. De bedoeling van deze training is dat kinderen ervaren dat ze zelf van alles met
hun gedachten kunnen doen. We hebben al 1 keer geoefend in de klas met de oefening
‘stilzitten als een kikker’. Rode draad van deze oefening was dat ze bewust werden van het feit
dat ze niet overal op hoefden te reageren; dat ze als ze afgeleid werden hun aandacht weer
terug konden pakken. Het was wel een beetje wennen, maar de meeste kinderen vonden het
heel fijn. We gaan dit zeker nog vaker oefenen. Dinsdag 21 november gaat juf Leonie voor de
tweede en laatste cursusdag. Meester Bram vervangt haar dan.

Groep 8
Beste mensen die allemaal bij de Bogaard horen,
Binnenkort komen wij langs uw deur met de vraag of u overheerlijke
chocoladeartikelen wilt kopen van ons. Ideetje voor 5 december?
Wij verkopen deze artikelen om geld in te zamelen als bijdrage in de kosten voor het
schoolkamp ter afsluiting van onze basisschooltijd. Wij vinden het heel fijn als u
meedoet.
Dank je wel namens de kinderen van groep 8!
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INFORMATIE VAN DERDEN

Hallo vaders, moeders, jongens en meisjes,
Na de zomervakantie is er weer de mogelijkheid om te starten met blokfluitlessen via
Stadsharmonie OBK.
De lessen zijn bedoeld voor kinderen in de groepen (3), 4, 5 en 6. Aan de hand van deze lessen
leren de kinderen de eerste beginselen van noten lezen en een instrument bespelen. De lessen
worden gegeven in groepjes van 2 kinderen (of alléén als dat gewenst is) op maandag-, dinsdag- of
woensdagmiddag (in overleg) na schooltijd in het schoolgebouw.
De kosten voor de cursus bedragen € 70,=. Hiervoor krijg je 12 lessen en eventueel een blokfluit in
bruikleen (eigen fluit mag natuurlijk ook). Het lesmateriaal wordt verzorgd.
We gaan weer van start in de loop van november/begin december.
Wil je je opgeven, of wil je iets vragen, neem dan contact op met Marielouise Vissers (0486413454) of via opleidingen@stadsharmonieobk.nl.
Met vriendelijke groet,
Stadsharmonie OBK

Typeopleiding
Zie volgende pagina.
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