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ALGEMEEN
Agenda
-

-

17 september:
18 september:
19 september:
25 september:
28 september:
2 oktober:
3 oktober:
5 oktober:
8 oktober:
9 oktober:
11 oktober:
12 oktober:
Week 15 oktober:
Week 22 oktober:
22 oktober:
23 oktober:
24 oktober:
26 oktober :
31 oktober:

kinderraad 14.30-15.00u
MJW nr. 3
ouderinformatieavond groep 3
Bogaviering 13.00 uur
spelletjesmiddag groep 1-2A 13.30 uur
MJW nr. 4; inloopavond 17.30-19.00 uur
start Kinderboekenweek t/m 14 oktober
studiedag; kinderen vrijdag
voorleesweek; kinderraad 14.30-15.00 u
oudergesprekken gr. 1 t/m 8
oudergesprekken gr. 1 t/m 8
spelletjesmiddag gr. 1-2B 13.30 uur
Herfstvakantie
hoofdluiscontrole op di/woe of do
Excursie gr. 3 naar De Maashorst (middag)
MJW nr. 5
schoolfoto’s 08.30-14.15u
spelletjesmiddag gr. 1-2A 13.30 uur
talentenmiddag 1

Bogaviering
Op dinsdag 25 september a.s. vindt de Bogaviering plaats. Alle groepen verzorgen dan een
optreden. Het thema is “Vriendschap”. U bent om 13.00 uur van harte welkom in de speelzaal.

Jaarkalender: en aanvulling
De excursie van groep 1-2A naar De Maashorst is gepland op 24 mei 2019 in de ochtend. Wilt u dit
als ouder van groep 1-2A zelf op de kalender erbij schrijven?

Herhaalde 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:
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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.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dit schooljaar werken we voor wereldoriëntatie met het lesmateriaal van Blink Wereld. Deze
methode is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21 e eeuwse
vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid
aan bod. Blink Wereld is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze
vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de
leerstof meer betekenis en onthouden ze het beter. Ze krijgen hierdoor een goede kennisbasis mee
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en ontwikkelen de vaardigheden die ze in het voortgezet onderwijs en in hun latere leven nodig
gaan hebben.
Wereldoriëntatie in groep 3 en 4
In groep 3 en 4 staat het zelf doen en ontdekken centraal. De kinderen gaan bijvoorbeeld op zoek
naar kriebelbeestjes rondom de school, ze ontwerpen hun eigen droomhuis en maken een auto die
op lucht kan rijden. Elk thema bestaat uit vier lessen, waarvan de vierde les echt een ‘maak-les’ is.
Elk thema wordt afgesloten met een korte quiz: hiermee wordt herhaald wat in de lessen ervoor
aan bod is gekomen. Bij alle thema’s is apart aandacht voor de opbouw van woordenschat.
Wereldoriëntatie in groep 5 t/m 8
Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin de vakken
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In
deze thema’s krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf
te onderzoeken wat ze interessant vinden. Na een gezamenlijke introductie van het thema, volgen
er vier geleide onderzoekslessen waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod komen. Daarna
doen de kinderen een ‘test jezelf’ en vervolgens gaan ze aan de slag met een eigen onderzoek. Dat
kan zelfstandig, in tweetallen of in groepjes zijn. Bij elk thema werken ze naar een gezamenlijk
eindproduct toe, bijvoorbeeld een informatiemarkt over aardse extremen, een experimenteel
gerecht of een partijprogramma. In de eindpresentatie leren de kinderen ook van wat hun
klasgenoten hebben uitgezocht.
De thema’s bieden veel aanknopingspunten voor interessante gesprekken thuis. Mocht je leuke
voorwerpen hebben die aansluiten bij een thema, neem ze dan vooral mee naar school!
Topografie in groep 5 t/m 8
In de lessen komt topografie voor wanneer dit aansluit bij het thema. Zo worden in het thema ‘Ik
hou van Holland’ voor groep 5/6 de Nederlandse provincies behandeld. De 300 belangrijkste
plaatsen (toponiemen) worden daarnaast geoefend via de online game TopoMaster. Met deze
game kunnen de kinderen zowel thuis als op school aan de slag.
Op www.blinkwereld.nl vind je meer informatie over het lesmateriaal.
Hartelijke groeten,
Team basisschool “de Bogaard”
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Oproep wasverzorging
Degene die 30 jaar lang onze was heeft verzorgd, is ermee gestopt. We zijn dus op zoek naar een
ouder (of bijv. oma) die deze taak tegen een vergoeding wil overnemen. Het betreft was zoals
hand-, theedoeken en schoonmaakdoekjes met een frequentie van 1x per week. Wilt u deze taak
op u nemen of kent u iemand, neem dan contact op met onze directeur Marijke Devillers.

Even voorstellen.....
meneer Rick, leerkracht groep 3
Beste ouders/verzorgers,
Graag stel ik mij via deze weg even voor. Ik ben Rick van Tienen. Komende
tijd vervang ik Mandy en Claudy van groep 3. Ik ben 26 jaar en woon in Sint
Anthonis. Tekenen en toneel spelen zijn mijn grootste hobby`s. Maar ook
lezen, grafisch ontwerpen en scouting houden mij gedurende de week
bezig. Ik ben van maandag tot en met vrijdag op ‘De Bogaard’ te vinden. Als
u vragen heeft kunt u mij altijd aanspreken in de klas of mailen.
Met vriendelijke groet,
Rick van Tienen

Agustina, stagiaire groep 1-2A
Beste lezer,
Mijn naam is Agustina del Bao. Ik ben 39 jaar en samen met mijn man
en twee kinderen woon ik in Oss.
Ik volg de vierjarige deeltijd opleiding tot leerkracht basisonderwijs aan
de Pabo van Hogeschool Arnhem en Nijmegen en zit nu in het tweede
jaar van de opleiding. Op 13 september ben ik als stagiaire gestart in
groep 1-2 bij Leonie Fleuren waar ik, in principe tot februari 2019,
iedere donderdag zal staan. De kennismaking met de kleuters was erg
leuk en ik vond het bijzonder om te merken hoe open en onbevangen ze
me tegemoet traden. Ze accepteerden me direct als “juf”. Ik mocht ook
meteen mee op uitje naar de brandweerkazerne. De kinderen genoten
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zichtbaar van alles wat er te zien en te ervaren was. Een mooi begin van de stage!”
Groeten,
Agustina

Iris, stagiaire groep 1-2B
Ik ben Iris Wegh, 18 jaar, en ik kom uit Lent (dichtbij Nijmegen). Ik kom stage
lopen bij Linda in groep 1-2B, maar ook zal ik op enkele dagen in de gymzaal
stage lopen. Ik ben namelijk net gestart met de dubbele lerarenopleiding
Pabo-ALO. De reden dat ik deze opleiding ben gaan doen is dat ik het erg
leuk vind om met kinderen te werken en daarom graag voor de klas wil
staan. Ook ben ik erg sportief en wilde ik graag een uitdaging aangaan,
vandaar mijn keuze voor deze nieuwe gecombineerde opleiding Pabo-ALO.
Daarnaast voetbal ik nog in Oosterhout bij de voetbalclub OSC.
Verder heb ik er erg veel zin in, hoop ik hier veel te leren en plezier te
beleven!

Britte, stagiaire groep 5
Hoi allemaal!
Mijn naam is Britte Timmers en dit schooljaar zal ik stage gaan lopen in
groep 5 op de maandagen. Ik ben 20 jaar en zit in het derde jaar van de
ALPO. Doordeweeks woon ik op kamers in Nijmegen en in het weekend ben
ik vaak thuis in Oosterhout te vinden. Mijn hobby’s zijn hockey, tennis en
afspreken met vriendinnen.
Ik heb erg veel zin in het komende jaar bij groep 5 en samen gaan we er iets
leuks van maken!
Groetjes, Britte
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Daphne, stagiaire groep 7
Hallo allemaal!
Mijn naam is Daphne Jansen en ik ben een derdejaars ALPO student. Dit jaar
ga ik elke maandag stage lopen in groep 7! Verder ben ik 20 jaar en kom ik uit
Dongen. Aangezien het vanuit Dongen nogal een eindje rijden is naar
Ravenstein, zit ik doordeweeks op kamers in Nijmegen. Mijn hobby’s zijn
onder andere dansen, terrassen met vriendinnen en ik ben graag creatief aan
het werk. Ik heb er erg veel zin in om er met de kinderen van groep 7 een
gezellig en leerzaam jaar van te maken!
Groetjes,
Daphne

Nieuws uit de groepen
Groepen 1-2
Op donderdag 13 september hebben groep 1/2A en 1/2B een uitstapje gemaakt naar de
brandweerkazerne in Ravenstein.
Na een mooie wandeling kwamen we aan bij de kazerne en werden we gastvrij ontvangen. We
mochten allemaal zitten en we kregen een filmpje te zien. Ook mochten we onze vragen stellen,
die we van te voren hadden bedacht.
Daarna gingen we in twee groepen met echte brandweermannen door de kazerne lopen. We
mochten overal kijken. We hebben heel veel brandweerpakken gezien en gereedschap wat
brandweermannen gebruiken. Er werd ons veel verteld en gedemonstreerd. Wat we heel leuk
vonden was dat we in een brandweerauto mochten zitten! Dat was erg spannend. We mochten
zelfs op de stoel van de chauffeur zitten. Daarna werden de brandblusmiddelen aan ons laten zien.
Het allerleukst vonden we de waterkanon die een grote hoeveelheid water tegelijk omhoog spoot.
Er werd een mooie regenboog zichtbaar. We hebben heel veel geleerd!
De foto's komen nog in de klassen te hangen. Komen jullie allemaal kijken?
Bedankt brandweermannen!
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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.
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Informatie van derden
Stichting Hulphond
Sparen jullie mee voor Stichting Hulphond?
Bij het bureau van Linda staat een emmer waar jullie harde
plastic doppen in kunnen doen, bijvoorbeeld die van pakken
melk of sap. Per kilo aan doppen ontvangt de stichting een
vergoeding om pups op te leiden tot hulphond. Een makkelijke
manier om een goed doel te steunen, toch?
Bedankt!
Groet, Noor de Bruijn
(Moeder van Doris, Jonas en Kris)

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

18 september 2018

