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ALGEMEEN
Agenda
17 april:
18 april:
19 april:
20 april:
7 mei:
10 mei:
11 mei:
week van 14 mei:
16 mei:
18 mei:
21 mei:
22 t/m 25 mei:
25 mei:
28 mei t/m 13 juni:
29 mei:

eindcito; MJW nr. 8
eindcito
eindcito
Koningsspelen; daarna meivakantie t/m 4 mei 2018
MR vergadering
Hemelvaartsdag; feestdag
kinderen vrij
hoofdluiscontrole alle groepen
talentenmiddag 5
spelletjesmiddag gr. 1-2B 13.30 uur
2e Pinksterdag; feestdag
entreetoets groep 6
spelletjesmiddag gr. 1-2A 13.30 uur; kinderraad 14.30-15.00 uur
toetsweek groep 2 t/m 7
MJW nr. 9

Verjaardagen mei
Dag

Naam

Groep

1
2
3
3
3
7
7
8
8
11
12
12
14
15
16

Boet van IJzendoorn (2009)
Elke van Dommelen (2007)
Simon Dawit Meakele (2008)
Lieve van Dijk (2011)
Casper van den Hurk (2006)
Moos van Berkel (2010)
Julia Neugebauer Rodrigues (2007)
Jara van Breda (2006)
Roos Herms (2012)
Mike van de Werken (2013)
Indy Schoffelmeer (2008)
Per van Breda (2016)
Jacques Geenen (2014)
Saar Strik (2018)
Taeke van Leest (2013)

5
7
5
3
8
4
5
8
1-2A
1-2A
6
1C
1C
1C
1-2B
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17
17
20
20
21
21
22
23
26
28
30

Niek van Dommelen (2010)
Sophie Kruijsen (2010)
Lou van den Akker (2010)
Sophie Marijnissen (2010)
Tuur Bekkers (2008)
Cas van den Bergh (2014)
Puck van Druten (2014)
Imke Waijers (2009)
Sofie Raaijmakers (2008)
Froukje Emons (2007)
Mirte van de Werken (2011)

17 april 2018
4
4
4
4
6
1C
1C
5
5
7
3

Koningsspelen 20 april a.s.
Vrijdag is het al weer zover, we hebben er zin in, maar:
We zijn nog dringend op zoek naar hulp bij het opbouwen van het apenkooien in de sporthal om
7.30 uur. Ook zoeken we nog 2 of 3 ouders die willen helpen bij het opzetten van de stormbaan
om 8.00 uur op het schoolplein. Graag mailen naar: l.vdvoet@optimusonderwijs.nl
Mochten we het niet ingevuld krijgen, dan zou het kunnen dat we nog contact opnemen middels
de ouderparticipatielijst.
Denkt u nog aan het volgende:
 Groep 5 t/m 8 gaat op de fiets (stemt u met de groepsleerkracht af of uw kind alleen naar
huis mag vanaf de sporthal?)
 Sportkleren en schoenen mee (behalve kleuters).
 Ontbijt en placemat mee (hier hoeft geen drinken bij te zitten).
 Wel lunch, geen tussendoortje mee.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Koningsspelen
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Experimenteren met de gekke professoren van Mad
Science!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen
op De Bogaard - Ravenstein, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor
kunnen inschrijven.
We starten met een spectaculaire scienceshow op 9-5-2018.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een
onderzoekende leerhouding.
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de Extreme Elementen? Maak kennis met
de wetten van Newton, en Bernoulli. Duik in de wereld van een geoloog en leer alles over onze
aardkorst. Experimenteer met lucht maar pas op voor het vikingschip. En ga aan de slag met
"coole" proefjes over warmte. Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens de lessen
voorbijkomen. Krijg je er al zin in?
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter
hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn
immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en
informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Maandag 4-6-2018
Maandag 11-6-2018
Maandag 18-6-2018
Maandag 25-6-2018
Maandag 2-7-2018
Starttijd: 14:30 uur (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met:
Deelname bedraagt € 62,50 per kind, incl. goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.
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NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2A
Na Pasen zijn we gestart met wat er groeit en bloeit in de lente. De kinderen hebben bloemen
gevouwen, van mozaïek geplakt en lentebloemen netjes ingekleurd en uitgeknipt.
We hebben echte bloembollen in de klas, tuinkers en bonen gezaaid op watjes en witte tulpen in
gekleurd water gezet om te kijken wat er gebeurt.
De kinderen hebben ook een tekening gemaakt van zichzelf als baby en hoe ze er nu uit zien.

Groep 1-2B
Wat een prachtig afscheid was het vorige week. Eerst de ontvangst van juf Anneke bij school met
veel instrumentjes. Toen met alle klasse in de gymzaal de Anneke-viering. Wij hadden een
toneelstukje (door de kinderen zelf bedacht) met drie juffen Anneke (Janne, Frederique en
Jasmijn).
’s Middags in de klas waren er de mooiste cadeautjes voor Anneke en ook een paar tranen. Alle
kinderen werden verwend met een prachtige zelfgehaakte dromenvanger. Het was een geweldige
dag, maar wat zullen we ze missen onze juf Anneke!

Groep 1C
Het thema Pasen is afgerond met paaseieren zoeken op school. Onze groep heeft als enige
groep alle paaseieren kunnen vinden!
We zijn gestart met het thema lente. De natuur, het weer, de boerderij en de dieren met hun
jong zijn aan bod gekomen. Melany heeft een echte kip en een kuikentje in de groep laten zien.
Dat was erg interessant en leuk!
We hebben bij de Bogaviering en bij het afscheid van juf Anneke opgetreden op het podium.
Voor verschillende kinderen was dit de eerste keer. Wat hebben ze het goed gedaan!

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

Moet Je Weten jaargang 25, nummer 8

17 april 2018

We verwelkomen nieuwe kinderen in de groep. Per, Saar, Jacques, Cas en Puck worden bijna 4
jaar en zijn aan het oefenen in de groep. Welkom!

Groep 3
Afgelopen week hebben de kinderen de lentesignalering afgenomen van Veilig Leren Lezen.
Ook hebben we blok 7 van rekenen afgerond.
In de klas hebben we een beloningssysteem hangen. Hierop kunnen kinderen vakjes met
sommen kleuren en als de kleurplaat klaar is, gaan we met de klas iets leuks doen.

Groep 4
Donderdag 12 april zijn we met de groep naar Slabroek geweest. Er waren veel activiteiten en of
opdrachten over mieren. We weten nu meer over deze insecten.
Ook zijn we al enkele weken gestart met Bareka. Drie keer in de week spelen we in de ochtend
rekenspelletjes zodat we steeds sneller een antwoord op sommen t/m 10 kunnen geven.

Groep 5
Op 6 april hebben de kinderen van groep 5 hun eigen ‘stad van de toekomst’ mogen presenteren in
de klas. De resultaten waren verrassend en er was goed nagedacht over hoe een stad er in de
toekomst uit zou kunnen zien.
Aansluitend zijn we gestart met ons nieuwe project ‘het wereldrestaurant’. De kinderen gaan in dit
project leren over de verschillende eetgewoontes in de wereld en de verschillende smaken. Ze
mogen zelf de menukaart, de aankleding en de eetgewoontes van hun eigen restaurant bedenken
en ontwerpen. Dit restaurant staat in het teken van één specifiek land.

Groep 6
Alle kinderen hebben het werkstuk ingeleverd. Wat is er hard gewerkt! We zijn druk bezig met
nakijken: na de meivakantie krijgen alle kinderen het werkstuk mét beoordeling weer terug.
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INFORMATIE VAN DERDEN
Kinderjury 2018
Zoals je misschien wel gehoord of gelezen hebt is de Kinderjury weer van start gegaan.
Iedereen vanaf groep 3 kan hier aan meedoen.
Meld je aan bij de informatiebalie van de bibliotheek. Je krijgt een leesformulier, op
dit formulier geef je aan wat je van het gelezen boek vond en je geeft een rapportcijfer. Als je vijf
boeken hebt gelezen krijg je een cadeautje en een uitnodiging voor de afsluitende middag waarop
we eerst iets lekkers eten, daarna spelen we bingo waarmee je leuke prijzen kunt winnen.
Bovendien worden enkele boeken verloot.
In de bibliotheek hebben alle boeken die meedoen aan de verkiezing een
Kinderjury 2018 sticker en ze staan bij elkaar op een apart meubel.
Het leuke van de Kinderjury is dat jullie bepalen welk boek het mooiste is.
De Kinderjury duurt nog tot en met 16 mei 2018 dus er is nog alle tijd om
boeken te lezen.
Kom naar de bibliotheek van Ravenstein en doe mee!
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Hallo jongens en meisjes van de basisschool!
Op zaterdagmiddag 26 mei vindt de proloog van JWR plaats.
Het belooft een heel spektakel te worden, dus zorg dat je erbij bent!
Jullie worden om 16:00 uur verwacht bij de molen in Ravenstein.
Natuurlijk kan je jezelf dan ook opgeven voor de jeugdvakantieweek, welke wordt gehouden van
maandag 13 augustus tot en met donderdag 16 augustus op de zandvlakte van Herperduin. Ook de
VJ´s (middelbare school tot 16 jaar) zijn weer welkom.
Zij kunnen een inschrijfformulier downloaden via de website. Wees er snel bij, want voor de VJ´s
geldt een maximum van twintig personen.
Kan je niet bij de proloog aanwezig zijn, dan kun je het inschrijfstrookje inclusief geld uiterlijk tot en
met zondag 3 juni in de brievenbus doen bij:
Ilse Smits, Gelrehof 2, tel. 06-42349611
Marianne Willems, Den Ong 8, tel: 06-10640188
Wanneer je na deze datum nog inschrijft, kan je geen voorkeur meer opgeven bij wie je in het
groepje wilt.
Ongeveer twee weken voor de kampweek ontvangt je digitaal het kampboekje, waarin alle
benodigde informatie en de groepsindeling te vinden is (zorg er dus voor dat het mailadres
duidelijk geschreven is).
Het inschrijfgeld is als volgt:
Het eerste kind betaalt: € 18,=
Het tweede kind betaalt: € 16,=
Alle volgende kinderen betalen: € 14,=
Kunt en wilt u als ouder in de vakantieweek ook meehelpen als leiding van een groepje, begeleider
bij een activiteit, of als chauffeur (chauffeur enkel voor de kinderen van groep 1, 2 en 3 van de
basisschool), dan kunt u zich ook op bovenstaande data opgeven (indien mogelijk minimaal 2
dagen). Wij zijn hier erg blij mee!
Ook zoeken we nog handige en/of creatieve mensen die in het weekend voor de jeugdweek met
het opbouwen van het kamp hand- en spandiensten kunnen verlenen.
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Alle informatie is nog na te lezen op www.jeugdwerkravenstein.nl.
Tot zaterdag 26 mei! Zorg dat je hierbij aanwezig bent, want dit spektakel mag je niet missen!!!!
Groetjes,
JWR
Probeer alles in te vullen en gebruik voor elk kind een apart strookje, zodat wij de gegevens zo
goed mogelijk kunnen verwerken.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: _________________________________________________________________
J / M
Straat: __________________________________________________
Postcode: _______________ Tel:___________________ Geb. datum:________________
Zit nu in groep: _____ (bij combigroep graag basisgroep omcirkelen)
School: ______________________
Wil in de groep bij:
____________________________________________________
Opmerkingen/medicatie/dieet:
_________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________
(E-mail graag duidelijk vermelden, zodat wij het juiste adres zullen gebruiken)
Ondertekening ouders / verzorgers:
Naam: _______________________________ Handtekening: _____________________

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: _________________________________________________________________
J / M
Straat:
______________________________________________________________________
Postcode: _______________ Tel:_______________________ Geb. datum:________________
Zit nu in groep: ________ (bij combigroep graag basisgroep omcirkelen)
School: _________________
Wil in de groep bij:
_____________________________________________________________
Opmerkingen/medicatie/dieet:
____________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________

(E-mail graag duidelijk vermelden, zodat wij het juiste adres zullen gebruiken)
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Ondertekening ouders / verzorgers:
Naam: ____________________________Handtekening: ________________________


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u auto rijden? Ja / Nee
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
Naam: ______________________________
Ouder van: _______________________________
Straat:
____________________________________________________________________
Postcode: ____________ Tel: ______________________
E-mail:_______________________
Aantal zitplaatsen voor kinderen in de auto (inclusief eigen kinderen): ________________
De volgende kinderen rijden sowieso mee in de auto: _____________________________
* Denk eraan dat u in het bezit moet zijn van een inzittendenverzekering.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u leiding zijn? Ja / Nee Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
Wilt u helpen bij de opbouw van het kamp?
Ja / Nee Zaterdag Zondag
Naam: ______________________________
Ouder van: __________________________ M / V
Straat: _________________________________________________________________
Postcode: __________________ Tel: _________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________
Opmerkingen: ___________________________________________________________
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