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ALGEMEEN
Agenda
Di. 27 februari:
Do. 22 februari:
Vr. 23 februari :
Ma. 26 februari:
Do. 1 maart:
Vr. 2 maart:
Ma. 5 maart:
Wo. 7 maart:
Di. 13 maart:
Ma. 19 maart:
Di. 20 maart:

MJW nr. 6
1e verslag gr. 2 t/m 8 mee naar huis
spelletjesmiddag gr. 1-2A 13.30 u
oudergesprekken gr. 1 t/m 8
oudergesprekken gr. 1 t/m 8
spelletjesmiddag gr. 1-2B 13.30 u
start extra kleutergroep 1C; bezoek bibliotheek Oss groep 4
studiedag en teamuitje
MR-vergadering
Kinderraad 14.30 u
Bogaviering 13.00u; MJW nr. 7

Extra groep
Op maandag 5 maart start er een extra kleutergroep, 1C. We verwelkomen 2 nieuwe leerkrachten
in ons team, Mandy de Wit en Leonie Fleuren. Zij gaan resp. op de maandag t/m woensdag en de
donderdag/vrijdag het onderwijs aan deze groep verzorgen. Deze week wordt er hard gewerkt aan
de inrichting van het lokaal naast groep 3. Dat heeft tot gevolg dat de plusklas naar het lokaal naast
groep 4 is verhuisd. Mandy en Leonie stellen zich verder zelf voor in deze nieuwsbrief.

Blok 5 Vreedzame School
Deze informatie wordt u afzonderlijk toegezonden.

Carnaval
De carnavalsviering was net als vorig jaar met een Vlaamse Kermis. Er hing een goede sfeer.
Dank aan iedereen die deze dag hebben doen slagen.

Bogaviering
De Bogaviering vindt plaats op dinsdag 20 maart a.s. in 13.00 uur in de speelzaal. Alle groepen
verzorgen een optreden. Het thema is “We dragen allemaal een steentje bij“. U bent van harte
welkom.
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Even voorstellen.....
Hallo allemaal!
Mijn naam is Sanne van Kruijsbergen, een tweede jaar ALPO student. Vorig
jaar heb ik de Bogaard al leren kennen als stagiaire in groep 6 en dit jaar kom
ik van januari tot en met juli op maandag stagelopen in groep 1/2B!
Ik ben 19 jaar en kom uit Oss. Mijn hobby’s zijn onder andere saxofoon
spelen, skiën en terrassen met vrienden.
Mochten jullie ooit vragen hebben, stel ze gerust!
Groetjes,
Sanne
Beste ouders,
Vanaf 5 maart ben ik op de maandag, dinsdag en woensdag de leerkracht
van groep 1C, waardoor ik me graag even voorstel. Mijn naam is Mandy de
Wit, ik woon in Cuijk, ben 40 jaar en ik ben moeder van twee dochters van
5 en 6 jaar. Gedurende 15 jaar werk ik met veel plezier in het onderwijs in
de functie van leerkracht en intern begeleider. Het werken met kinderen
geeft me veel voldoening. De puurheid, het enthousiasme en het
spelenderwijs leren van groep 1 en 2 spreekt me erg aan!
Ik verheug me erop om jullie te ontmoeten!

Hallo allemaal,
Wat leuk dat ik op de Bogaard mag komen werken. Ik ben Leonie Fleuren, 29 jaar
en ik woon in Cuijk. Ik ben moeder van twee kleine jongens van 7 maanden en
bijna 2 jaar. Samen met Mandy ga ik lesgeven aan de nieuwe kleutergroep. We
hebben samen het lokaal ingericht en ik heb heel veel zin om er een gezellige en
leerzame tijd van te maken met de kinderen. Loop gerust eens binnen tijdens het
brengen en halen van uw kind(eren). Op donderdag en vrijdag ben ik de juf in de
groep.
Tot ziens!
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Kinderen op tijd naar school
Helaas merken we dat er steeds vaker kinderen te laat zijn ’s ochtends. Dit is storend voor de
lessen die dan al begonnen zijn. Wij verwachten van u dat u de kinderen op tijd naar school laat
gaan.

Koude weer
Denkt u aan mutsen, wanten enz. want het wordt de komende dagen nog kouder. Alle kinderen
spelen een half uur tussen de middag buiten. De kleuters spelen zelfs twee keer op een dag een
half uur buiten. Het is belangrijk dat de kinderen warm aangekleed zijn.

Jarigen maart
MAART
2
4
4
5
5
6
7
8
8
8
16
17
17
22
22
24
25
27
27
28
28
30
31

Louise van der Meer (2010)
Jonas de Bruijn (2010)
Jasmijn Waijers (2012)
Isa van Breda (2009)
Meike Hoefnagel (2007)
Lieve van Boxtel (2012)
Isa Straatman (2012)
Leela de Groot (2006)
Inde Kamphuis (2006)
Tali Kamphuis (2006)
Manouk Langenhuijzen (2008)
Gijs Jaspers (2008)
Saar Jaspers (2008)
Robin van Bergen (2006)
Mees Hendriksen (2011)
Josephine Geenen (2011)
Sam Hoefnagel (2011)
Eva Kling (2007)
Lana van Rijn (2013)
Dalea Badri (2007)
Suus van Orsouw (2005)
Doris de Bruijn (2008)
Mido van Weel (2013)

Groep
4
4
1-2B
5
7
1-2B
1-2B
8
8
8
6
6
6
8
3
3
3
7
1-2B
7
8
6
1-2B
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Studiedag 7 maart
Wij herinneren u eraan dat de kinderen in verband met een studiedag van het team op woensdag
7 maart a.s. vrij zijn. Zie ook onze jaarkalender.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2A
Onlangs is Fatih begonnen in onze groep en binnenkort gaat hij samen met nog enkele
klasgenootjes naar groep 1C.
Na de vakantie hebben zijn we begonnen met een tekening over de carnavalsvakantie.
Daarna zijn we gestart met het thema “bouwen”. Er zijn veel boeken meegebracht en we hebben
al meerdere namen geleerd van gereedschap dat nodig is voor de bouw van een huis.
Deze week ontwerpen we een huis op de kralenplank en tekenen dit op een leeg
kralenplankpatroon na. De zandtafel is een bouwplaats, vrachtwagens rijden op en aan met zand
en stenen en er worden huisjes gebouwd.
Sinds deze week heeft 1-2a een nieuwe stagiaire, Singha. Hij heeft dit schooljaar eerst in groep 6
stagegelopen.

Groep 1-2B
We hebben een nieuwe leerling in de groep Feley. Welkom Feley en een fijne tijd op onze school
toegewenst!
We zijn druk aan het werk met het thema “Bouwen”. Onze thematafel ligt al ontzettend vol.
Hartstikke leuk!
Afgelopen week heeft iedereen zijn of haar huis getekend en deze week maken we
bouwtekeningen en bouwen we huizen met mini-bakstenen in de zandtafel.
Op Youtube vind je het liedje “we bouwen een huisje” van Tijl Damen. Dat hebben we al een aantal
keer gezongen.
We zijn nog wel op zoek naar een papa/mama of opa/oma die het een keer leuk vindt om in de
klas te laten zien hoe je iets bouwt. Kent u iemand, laat het ons dan even weten.
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Groep 3
We hebben een nieuwe leerling in de groep: Abel Meakele. Welkom Abel en een fijne tijd op onze
school toegewenst!

Groep 4
Maandag 5 maart a.s. gaan we met de groep naar de bibliotheek in Oss. We gaan van
12.15-13.00 uur naar een voorstelling kijken en luisteren over Spekkie en Sproet. In de
klas zijn we ook al met dit thema bezig geweest. We hebben voorgelezen, gezongen en
gepraat, we gaan nog een quiz doen. Dit alles ter voorbereiding op 5 maart. In de
voorstelling ontmoeten we Vivian Hollander de schrijfster van het boek, Spekkie en
Sproet ,een griezelige ontdekking. Een leuke site om tafels te oefenen is
tafelsoefenen.nl (tafels 1, 2, 3, 4, 5 en 10).

Groep 5
We hebben een nieuwe kind bij ons in de groep. Welkom Simon! We hopen dat je een fijne tijd
hebt, bij ons in de klas.
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In groep 5 wordt hard gewerkt.
Bij wereldoriëntatie zijn we bezig met "stadsmakers". Er wordt veel onderzocht, gedeeld en
gemaakt. Steden van de toekomst worden uiteindelijk gepresenteerd.
Wij zijn benieuwd!
Binnenkort gaan we weer naar Muzelinck, waar we muzikaal bezig zullen zijn.

Groep 6
De komende periode gaan alle kinderen een werkstuk maken. Hierbij leren ze hoe je aan
informatie kunt komen, welke informatie je kunt gebruiken, hoe een werkstuk gemaakt wordt
enzovoort. Er kan thuis ook aan gewerkt worden: iedereen heeft een account gekregen van Google
Classroom.
We hebben afscheid genomen van onze stagiair Singha. Singha gaat vanaf volgende week stage
lopen in groep 1-2A. We wensen hem veel plezier en succes!

Groep 7
Groep 7 is deze periode bezig met het speciale thema Romeinen. Zij hebben al veel
kennis opgedaan en nu is het tijd om een onderzoek te beginnen. Uiteindelijk gaan zij
hun bevindingen delen met de ouders. De werkstukken zijn nu bijna allemaal ingeleverd
en het enthousiasme is bij ons hoog om deze te bekijken!
Tot nu toe zijn er een aantal kinderen die hun spreekbeurt hebben gedaan. Wat
geweldig!

INFORMATIE VAN DERDEN
Klassikale typecursus: Inschrijven met korting nog mogelijk.
Op woensdag 7 maart 2018 om 14:45 uur gaat bij voldoende aanmeldingen de klassikale
typecursus van de Typetuin van start. Er zijn nog minimaal 5 deelnemers nodig.
De kortingsperiode is verlengd tot 25 februari. Schrijf in via www.typetuin.nl/aanmelden met
promotiecode V18P004650 en ontvang 25 euro korting op het cursusgeld. Voor vragen of
telefonisch aanmelden kunt u bellen tussen 9.00 en 17.00 uur naar 013-5220579 of mail naar
info@typetuin.nl
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