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ALGEMEEN
Agenda
-

-

3 september:
4 september:
5 september:
6 september:
7 september:
10 september:
11 september:
13 september:
17 september:
18 september:
25 september:
28 september:

ouderinformatieavond groep 6 19.00 uur
MJW nr. 2; vergadering Ouderraad
ouderinformatieavond groep 8 19.00 uur
studiedag Vreedzame School en Bareka: kinderen vrij!
spelletjesmiddag gr. 1-2B 13.30 uur
ouderinfoavond groep 3 19.00 uur
ouderinfoavond groep 4 19.00 uur
ouderinfoavond groep 5 19.00 uur
kinderraad 14.30-15.00u
MJW nr. 3
Bogaviering 13.00 uur
spelletjesmiddag groep 1-2A 13.30 uur

Studiedag 6 september 2018
Wij brengen u in herinnering dat de kinderen a.s. donderdag vrij zijn in verband met een studiedag
van het team.

Een therapie-/schoolhond op de Bogaard
Het afgelopen schooljaar is besloten door het team van De
Bogaard om een proef te gaan doen met een therapie/schoolhond.
Het College van Bestuur van Stichting Optimus Onderwijs steunt
ons hierin en vindt het een innovatief plan.
Zoals de planning er nu uit ziet, zal Juf Claudy begin januari 2019
starten met de opleiding tot Kindercoach met therapiehond .Op
het moment dat zij gecertificeerd is, gaat juf Claudy bij ons op
school met de hond werken en bij goed resultaat ook op de
andere Optimusscholen. Juf Leonie is ook bij het gehele traject
betrokken.
Duc, onze hond, is vanaf juli bij juf Claudy thuis. Hier is Duc aan
het socialiseren. Duc zal pas over anderhalf jaar zo ver zijn dat
hij twee dagen per week op school zal zijn.
Duc ontwikkelt zich goed en is een vriendelijke hond. Duc komt
soms al bij ons op school. Zo went hij aan de kinderen en het
schoolgebouw. Dit alles gebeurt onder goede begeleiding.
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Veiligheid staat natuurlijk voorop, zijn eerste kennismaking met een aantal leerlingen op school,
was erg positief.
Duc is een Australian labradoodle (medium grootte) gaan worden. Deze geven geen haren of
huidschilfers af en zijn dus allergievrij.

Jaarkalender: wijziging en aanvulling
Zoals wij u zojuist via een mail hebben geïnformeerd is op de jaarkalender een fout geslopen. Op
19 april 2019 is namelijk Koningsspelen vermeld; dit moet echter zijn 12 april 2019. Indien u de
algemene ouderparticipatielijst al heeft ingeleverd maar u kunt niet (of wel) helpen op 12 april, wilt
u dan een berichtje sturen aan Linda van der Voet l.vdvoet@optimusonderwijs.nl. Dan past zij dit
aan op de lijst.
Daarnaast zijn de data bekend van de uitstapjes naar De Maashorst/Slabroek:
Datum
13-09-2018
22-10-2018
09-01-2019
11-03-2019
08-05-2019
21-05-2018
24-05-2018
24-06-2019

ochtend
middag
ochtend
ochtend
ochtend
ochtend
Ochtend
ochtend

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

Thema
Stenen 5-6
Zeven-diersoortenpad 3-4
Milieules 7-8
Mieren 3-4
Linnaeus 7-8
Kleine beestjes
Kleine beestjes
Honingbijen 5-6

Vacature oudergeleding MR
Eind vorig schooljaar heeft Maike Hendriksen-van Zwam te kennen gegeven de
oudergeleding van de MR te verlaten. In de oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad (MR) is daardoor per direct een vacature ontstaan.
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
ongeveer 6 keer per jaar bijeen.
Hebt u belangstelling om mee te denken over beleidsmatige schoolzaken, meldt u
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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. Wanneer er
meerdere geïnteresseerden zich melden, dan volgen er automatisch verkiezingen.
Aanmelden kan tot en met 30 september. Daarna zal de verkiezingsprocedure starten. Voor meer
informatie of om u aan te melden kunt u terecht bij Sabine Kling jeroensabine8@ziggo.nl of John
Loeffen johnloeffen@ziggo.nl

Oproep nieuwe talenten talentenmiddagen
Ook dit schooljaar gaan we verder met de talentenmiddagen. We hebben ervoor gekozen om dit
schooljaar eenzelfde opzet als voorgaande jaren te handhaven.
Tijdens deze talentenmiddagen brengen leerkrachten, ouders of familieleden hun talenten in de
praktijk en verzorgen elke talentenmiddag een workshop voor een groepje leerlingen. Dit kan zijn
van bloemschikken tot techniek. De data zijn:
- Woensdag 31 oktober
- Woensdag 16 januari
- Woensdag 20 maart
- Woensdag 15 mei
We zoeken gastdocenten (ouders of familieleden of geïnteresseerden) die hun talenten dit
schooljaar willen overbrengen aan een groepje leerlingen. Vindt u het leuk geef dit dan vóór
21 september door aan Linda van der Voet of Desiré de Bie (leerkracht groep 1-2A). De
talentenmiddagen zijn van 12.45-14.15 uur, m.u.v. enkele workshops die wat meer tijd nodig
hebben. We willen dan graag van u weten voor welke leeftijd de workshop bedoeld is en hoeveel
kinderen daaraan kunnen deelnemen. Eventueel aan te schaffen materialen worden vergoed.
Overigens is er in het voorjaar 2018 een oproepje gedaan wie dit schooljaar de workshops
Hotfixing wil overnemen van Lenny Lam. Helaas is daar geen reactie op gekomen. Dus ook via deze
weg wederom een oproep of iemand deze workshop wil verzorgen.
Lijkt u dit leuk, maar kunt u niet alle vier genoemde data? Dan is het ook mogelijk om deze
workshop bij toerbeurt met een andere ouder te verzorgen.
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Fietsenstalling
De vakken van de fietsenstalling worden m.i.v. vandaag als volgt:

Groepen
1-2 en 3

Groep 8

Groep 7

Groep 6 Groep 6
(rechterkant
stalling)

Groep
4

Groep 5

Groep 5

Reservevak
gr. 7 en 8
(linkerkant)

richting speelplaats

richting hoofdingang

GEBOUW
toegangsdeur gr. 3

toegangsdeur
gr. 4 en 6

toegangsdeur
gr. 5

De verwijzingen naar de vakken zijn ook op de toegangsdeuren van elke groep geplakt en
vanochtend is bij elk fietsvak een aanduiding opgehangen. Als het goed is zijn de kinderen door
hun leerkracht geïnformeerd in welk vak zij hun fiets vanaf morgen kunnen stallen. Indien u uw
kind naar school brengt, zou u er dan op willen letten of uw kind zijn/haar fiets in het juiste vak
zet?

Even voorstellen......
Ik ben Lars Ponten, 19 jaar, tweedejaars PABO student en kom uit
Wijchen. Hiervoor heb ik stage gelopen op een basisschool in de
groepen 1/2 en 7 in Wijchen
Mijn hobby’s zijn keyboard spelen, fotograferen en toneel spelen. Als
bijbaan werk ik bij pretpark Tivoli in Berg en Dal.
Ik loop nu stage bij meester Jo in groep 8. Tot november op wisselende
dagen en vanaf november op de woensdag en donderdag.
Ik heb er erg veel zin in! We gaan er een leuk en leerzaam jaar van
maken!
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Foldermaterialen
In het wandfolderrek liggen de volgende materialen die u zelf mag weghalen:
-

-

Allerlei proefnummers/info van tijdschriften zoals Okki, Bobo, National Graphic Junior e.d.
U of uw kind mag deze informatie daar zelf weghalen. Indien u gebruik wilt maken van een
abonnement, kunt u dit zelf regelen.
Informatie over typeopleidingen.
Bij dit rek liggen ook nog de jaarkalenders van onze school, welke u digitaal per email heeft
ontvangen.

Informatie van derden
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