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ALGEMEEN
Agenda
20-03-2018
21-03-2018
29-03-2018
30-03-2018
06-04-2018
12-04-2018
13-04-2018
17-04-2018
18-04-2018
19-04-2018

Bogaviering 13.00u; MJW 7
Talentenmiddag 4
Witte Donderdag
Goede Vrijdag; kinderen naar school; spelletjesmiddag gr. 1-2A 13.30u
spelletjesmiddag gr. 1-2B 13.30u
theoretisch verkeersexamen gr. 7; Slabroek gr. 4 ochtend
school dicht i.v.m. estafettestaking
start eindcito groep 8; MJW 8
eindcito groep 8
eindcito groep 8

Vacature oudergeleding MR
Binnen de oudergeleding van de MR ontstaat aan het begin van het nieuwe schooljaar een
vacature. Nathalie van Beek gaat de MR na 8 jaar verlaten.
De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met “beleidszaken”, d.w.z. bespreken, standpunt
bepalen, voorstellen doen, adviseren en instemmen t.a.v. alle zaken die met het besturen van de
school te maken hebben.
De MR bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers van de ouders (3) en voor de helft uit
vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (3). De raad komt regelmatig bijeen.
Hebt u belangstelling om mee te denken over beleidsmatige schoolzaken, meldt u dan aan als
kandidaat voor de MR. Dit kunt u doen door een mail te sturen waarin u uzelf voorstelt en
motiveert waarom u de juiste kandidaat bent om de MR te komen versterken. Wilt u ook een
recente foto aan uw mail toevoegen? Bij meerdere geïnteresseerden volgen er automatisch
verkiezingen.
Aanmelden kan tot en met vrijdag 6 april. Daarna zal de verkiezingsprocedure starten. Voor meer
informatie of om u aan te melden kunt u terecht bij Sabine Kling, e-mail: jeroensabine8@ziggo.nl.
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Juf Anneke neemt afscheid!
Anneke Nieuwenhuis, leerkracht van groep 1-2B, gaat na 42 jaar met pensioen. Juf Anneke is in
Ravenstein op de Luciakleuterschool begonnen als stimuleringsleidster. Daarna is zij gaan werken
als kleuterjuf. Daarnaast maakte ze af en toe een uitstapje naar een hogere groep om een dagje
ADV in te vullen van een collega.
Veel Ravensteinse kinderen hebben Anneke als juf gehad of kennen haar als leerkracht van de
Luciakleuterschool, Mariaschool en basisschool “De Bogaard”. Anneke kennen we als een
betrokken, vriendelijke en zorgzame juf, die hart voor de kinderen en de school heeft.
Op woensdag 11 april 2018 nemen we met de kinderen afscheid van Anneke. We maken er met
haar man Ed, kinderen en kleinkinderen een feestelijke dag van . Ouders en belangstellenden
krijgen de gelegenheid om van 15.30-17.00 uur afscheid van haar te nemen. U bent dan ook van
harte welkom in het amfitheater van Horizonschool Morgenster, Stationssingel 10 te Ravenstein.
We vinden het erg jammer dat zij ons gaat verlaten maar we wensen haar een mooie toekomst
met haar man, kinderen en kleinkinderen. Ze mag nu gaan genieten van haar welverdiende
pensioen.
Team basisschool “de Bogaard”
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Hallo iedereen,
Mijn naam is Nena Uijtdewilligen, ik ben 20 jaar en ik woon in Heesch. Ik zit
sinds februari 2018 in mijn tweede jaar van de studie Pedagogiek op de HAN in
Nijmegen. Ik ben vooral te vinden bij Willy (intern begeleider) op het kantoor.
Mijn stagedagen zijn woensdag en donderdag. Ik loop stage tot januari 2019.
Ik heb super veel zin in het komende jaar op basisschool de Bogaard en ik
hoop hier veel te leren!
Groetjes Nena Uijtdewilligen

Oproep gastdocenten talentenmiddagen
Lenny Lam, moeder van Gilian, groep 8, verzorgt al een aantal jaren met veel enthousiasme de
workshop Hotfixing. De kinderen hebben een ontwerp voor een t-shirt en
vullen deze afbeelding dan d.m.v. hotfixsteentjes.
Lenny stopt na de laatste talentenmiddag met deze activiteit en hierbij doen
wij dan ook een oproep welke ouder (of oma/opa) deze activiteit volgend
schooljaar wil overnemen. Dit betekent op vijf talentenmiddagen een
groepje van acht kinderen begeleiden, samen met een hulpouder. De
activiteit duurt circa 2 ¼ uur. Er zijn nog materialen over van de huidige
workshops, welke overigens op kosten van school kunnen worden
aangeschaft.
Heeft u tijd en interesse maar kunt u niet alle vijf workshops? Dan zou dit kunnen worden
opgepakt door twee ouders (of oma’s) die afwisselend een workshop verzorgen. Er zijn nog twee
talentenmiddagen en wel op woensdag 21 maart en 16 mei. Wilt u eerst komen kijken wat het
precies inhoudt, dan bent u van harte welkom om 12.00 uur.
Verder doen wij ook nog een beroep op ouders die komend schooljaar ook een bepaald talent
willen delen met kinderen. Beschikt u over een bepaald talent en kunt u dat overbrengen op
kinderen meldt u dan aan bij Linda van der Voet of Desiré de Bie.
De workshops vinden op vijf nog in te plannen woensdagen plaats. De meeste workshops starten
om 12.45 uur met uitzondering van enkele workshops die meer tijd nodig hebben. Die starten al
om 12.00 uur.
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Jarigen april
Dag
2
5
5
6
6
7
7
8
9
9
11
12
16
16
21
22
23
29

Naam
Jippe van der Linden (2010)
Jesper Kocken (2010)
Guusje van der Linden (2007)
Sil Koolhout (2010)
Roy Megens (2012)
Senne van Mierlo (2006)
Julie van der Riet (2009)
Giovanni van Toor (2013)
Annabel Bardoel (2009)
Eva Theunissen (2012)
Jens Glaudemans (2006)
Sjors Peters (2010)
Nele van der Linden (2008)
Liz van Rooij (2010)
Lara van Dijk (2011)
Sem Kling (2011)
Ties van der Riet (2007)
Daan van Schijndel (2010)

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

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2A
Vorige week hebben we voor het laatst gewerkt aan het thema ‘bouwen’. De kinderen hebben
samen gebouwd en hun bouwwerk nagetekend, deze tekening met een foto van het bouwwerk zit
in het ‘plakboek’ van de kinderen. Er zijn veel nieuwe woorden gehoord en geleerd. De vader van
Jurre heeft ons geleerd dat er niet alleen nieuwe huizen/gebouwen worden gemaakt maar dat
bouwvakkers ook restaureren, zelfs een kasteel.
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De komende 2 weken gaan we lezen, zingen, spelen en werken met het thema Pasen.

Even voorstellen.......
Hallo kinderen en ouders van de Bogaard,
Mijn naam is Singha Cederhout. Ik studeer aan de PABO in Nijmegen.
Het eerste half jaar heb ik stage gelopen in groep 6 en sinds eind februari loop ik
stage bij juf Desiré in groep 1-2A. Hier blijf ik tot medio juni. In mijn vrije tijd
voetbal ik graag bij de beste amateurclub van Noord-Brabant (Herpinia). Ik ben
aanwezig op maandag en dinsdag.
Ik heb er zin in en hoop er een leuk jaar van te maken.
Groetjes,
Singha

Groep 1-2B





We zijn nog steeds druk aan het werk aan ons thema bouwen. Deze week is dat wel alweer de
laatste week. Er zijn bruggen gebouwd en er is veel gebouwd en gespeeld in de zandtafel. De
vader van Charlotte heeft ons uitgebreid verteld en laten zien hoe de bouw van de
brandweerkazerne in z’n werk ging.
Verder heeft onze stagiaire Sanne het boek “Kom uit die kraan” voorgelezen en daar een mooie
verteltafel bijgemaakt om mee te spelen.
Op donderdag en vrijdag hebben we nu ook een stagiaire in de klas: Dounja. Zij komt van het
ROC en zal tot de zomervakantie bij ons in de klas blijven.
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Groep 1C







Op 5 maart zijn we gestart met groep 1C met het thema ‘Welkom’! De kinderen hebben kennis
gemaakt met elkaar, de nieuwe juffen en het lokaal. We hebben een fijne start gemaakt met
enthousiaste en betrokken kinderen!
Op de maandag en dinsdag loopt meester Stan stage in groep 1C. Hij stelt zich hieronder aan u
voor.
We hebben een uitstapje gemaakt naar het poppentheater en genoten van het poppenspel:
‘De vis op het droge’.
Deze week zijn we gestart met het thema Pasen. De taal- en rekenactiviteiten, de werklessen,
de spelletjes en de teken- en knutselactiviteiten zijn afgestemd op het thema Pasen. De
kinderen mogen als ze dat leuk vinden spullen meenemen die met het thema te maken
hebben. We zullen in de groep een thematafel gaan maken.
We verwelkomen nieuwe kinderen in de groep. Nick komt op de dinsdag, donderdag en vrijdag.
Marley en Jacques hebben al geoefend in de groep en Per, Saar, Cas en Puck zullen binnenkort
ook komen oefenen. Welkom allemaal!

Even voorstellen.....
Hallo, ouder(s) en verzorger(s),
Ik ben Stan Damen, ben 19 jaar oud en ik studeer aan de PABO in Nijmegen,
Ik zit in het eerste jaar van de studie en heb er enorm veel zin in! Dit eerste
halfjaar heb ik stage gelopen in groep 5. Tot medio juni sta ik in deze leuke groep
en hier eindig ik mijn schooljaar. Ik houd van films kijken en lekker terrassen met
vrienden. Mochten jullie nog vragen hebben, stel ze gerust!
Groetjes, Stan Damen
Moet Je Weten / Bs “de Bogaard”/ Stationssingel 10 / 5371 BB Ravenstein

Moet Je Weten jaargang 25, nummer 7

20 maart 2018

Groep 3
Wij zijn de afgelopen tijd lekker druk geweest met lezen, schrijven en rekenen tot de 20. Sinds we
alle letters kennen komen er steeds moeilijkere woorden bij. Zo kennen we ondertussen woorden
met de “sch”, woorden met “ng” en woorden met “nk”.
Gelukkig kunnen we naast al het harde werken ook veel leuke dingen doen. De kinderen hebben al
verschillende ‘optredens’ voorbereid die ze vervolgens aan de klas hebben voorgedragen. We
kijken al uit naar Pasen en beginnen deze week vast met de eerste paascreaties.

Groep 4
Beste ouders,
Zoals u weet proberen we onze school, de gangen, steeds in de sfeer van het moment te
versieren. Vandaag gaat de versiergroep met het thema Lente aan de slag. Zoals bij veel
activiteiten past ook hier het spreekwoord ...
"Vele handen maken licht werk"
Hierbij een oproep aan ouders die het leuk vinden mee te denken en te helpen met versieren . U
moet denken aan de tijd voor Sint , Kerst, winter, lente, carnaval etc.
Denkt U dit past echt bij mij... geef u dan op bij Carla van Orsouw, leerkracht groep 4 . Loop gerust
even binnen op maandag of vrijdag in groep 4.
Alvast hartelijk dank.
Carla van Orsouw

Groep 5
In groep 5 zijn we momenteel druk bezig met het maken van
‘de stad van de toekomst’.
Er wordt flink geknutseld en geverfd. We zijn benieuwd naar
de resultaten. Op vrijdag 6 april ronden we dit project af.
Vanaf maandag 9 april starten we met een nieuw project.
Wat het onderwerp is houden we nog even geheim, maar
we hopen dat het een ‘smakelijk’ project zal worden ;)
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Even voorstellen.....
Dag ouder(s) en verzorger(s),
Wellicht heeft u mij al eens zien staan bij de deur. Mijn naam is Romaisae Bazzah. Ik ben 20
jaar oud en ik kom uit ‘s-Hertogenbosch. Het afgelopen half jaar heb ik stage gelopen in
groep 1-2a. Aankomend half jaar loop ik stage in groep 5. Ik ben eerstejaars studente aan
de PABO op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in Nijmegen. Ik heb de
afgelopen drie weken leuke dagen gehad. Ik heb enorm veel zin in deze stageperiode!
Mochten jullie verder nog nieuwsgierig naar mij zijn of vragen hebben, de deur staat altijd
open!
Groetjes, Romaisae Bazzah

Groep 6
Deze week is de laatste week dat we in de klas werken aan de werkstukken. Leuk om te zien hoe
enthousiast de leerlingen hiermee bezig zijn en ze steeds meer vorm krijgen. De onderwerpen die
zijn gekozen, zijn zeer uiteenlopend en we zijn dan ook heel benieuwd als ze straks helemaal klaar
zijn. Sommige kinderen vinden het fijn dat ze er thuis ook nog aan mogen werken. De uiterlijke
inleverdatum is vrijdag 6 april, maar ben je eerder klaar mag je het natuurlijk ook eerder inlveren.

Groep 7




Op 16 maart heeft groep 7 een gastcollege gekregen van twee heren van de Rabobank. Deze
heren kwamen praten over de week van het geld en het belang hiervan.
Binnenkort hebben wij een klassenuitje naar het museum van Religieuze kunst in Uden. Het
thema hiervan is 'Feest in de abdij'.
Groep 7 is hard bezig met de voorbereidingen van het verkeersexamen. Op 5 april beginnen we
met het theoretisch examen. Het praktijkexamen volgt later.

Groep 8




We hebben afgelopen woensdag de proef voor de Centrale eindtoets gemaakt. Best spannend
want het is voor de eerste keer digitaal. Ondanks wat aanvangsprobleempjes liep het lekker,
toch? Wat de kinderen van de vragen vonden? Vraag maar!
En we hebben ook een musical gekozen die we op het einde van groep 8 voor jullie allemaal
gaan opvoeren. Bij de keuze waren spanning en humor voor ons belangrijk. De titel? Zeggen we
niet!
Veel ouders hebben eerder aangegeven te willen helpen bij de voorbereidingen. Binnenkort
krijgen jullie een brief/uitnodiging waarop je kunt aangeven waarmee jullie de kinderen en ons
willen gaan helpen. Decor? Zang? Rollen?
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De kamplocatie is inmiddels vastgelegd. Het ziet er prima uit, leuk, afwisselend programma en
voldoende begeleiding. Nu nog zien dat we het financieel voor elkaar krijgen. Met onze eerdere
actie èn een extra musicaluitvoering zal het lukken om de ouderbijdrage flink te drukken.
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