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ALGEMEEN
Agenda
-

-

26 september t/m 3 oktober: verkoop kinderpostzegels
2 oktober:
MJW nr. 4; 17.30-19.00 uur inloopavond
3 oktober:
start Kinderboekenweek t/m 14 oktober
5 oktober:
studiedag; kinderen vrije dag
8 oktober:
voorleesweek; 14.30-15.00 u kinderraad
8 oktober:
oudergesprekken gr. 1 t/m 8 (niet op 9 oktober)
11 oktober:
oudergesprekken gr. 1 t/m 8
12 oktober:
13.30 uur spelletjesmiddag gr. 1-2B
15 t/m 19 oktober:
herfstvakantie
Week 22 oktober:
hoofdluiscontroles
o gr. 5 op dinsdag
o gr. 8 op dinsdag
22 oktober:
excursie gr. 3 naar De Maashorst (middag)
23 oktober:
MJW nr. 5
24 oktober:
08.30-14.15u schoolfoto’s
26 oktober :
13.30 uur spelletjesmiddag gr. 1-2A
31 oktober:
talentenmiddag 1

Verjaardagen oktober
1
10
12
13
15
17
17
18
20
25
27
29
29
31
31

Joep de Groot (2008)
Job Roelofsma (2011)
Luuk van den Heuvel (2007)
Luka Markerink (2014)
Duncan Buijink (2008)
Kira van Assen (2008)
Guusje Cato van der Linden (2007)
Sterre van der Sluijs (2014)
Mats van Erp (2014)
Job Toonen (2009)
Jet van Haren (2008)
Elize van Daalwijk (2013)
Rafael van Weel (2011)
Quinty van Erp (2006)
Luuk Spijkers (2014)
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Algemene inloopavond groepen 1 t/m 8
Vanavond vindt van 17.30-19.00 uur de inloopavond plaats waar u in de groep van uw kind
zijn/haar werk kan bekijken. U bent van harte welkom. De koffie/thee en ranja staat klaar!

De Kinderpostzegelactie 2018
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is de Kinderpostzegelactie.
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk
jaar zetten duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen.
Zoals u wellicht heeft gemerkt zijn of komen ook onze leerlingen van groep 7 bij u langs de deur.
We hopen dat er veel wordt gekocht zodat we ook met onze opbrengst kansen geven aan de
ontwikkeling van kwetsbare kinderen.

Kinderboekenweek
Morgen, 3 oktober, start de kinderboekenweek en eindigt
14 oktober. Het thema is Vriendschap. Vanochtend heeft op
onze school de opening plaatsgevonden en hebben de groepen
een vriendjesmemorie gedaan. Uw kind zal er vast iets over
willen vertellen.
Net als andere jaren krijgen alle groepen twee voorleesboeken
voor hun groep. Morgen en overmorgen brengen alle groepen
weer een bezoek aan de bibliotheek.
Vanaf volgende week maandag leest elke leerkracht van 08.3508.55 uur weer in een andere groep voor.

Vrijwilligers BOUW gezocht!
Sinds vorig schooljaar kunnen wij op de Bogaard gebruik maken van
het leesinterventieprogramma BOUW. Met dit programma bieden wij
kinderen die dat nodig hebben een extra steuntje in de rug op het
gebied van de leesontwikkeling (vanaf medio groep 2 tot ongeveer
eind groep 4). BOUW is een tutorprogramma: dat wil zeggen dat
leerlingen altijd het programma doorlopen onder begeleiding van een
tutor. Hiervoor zetten wij inmiddels al leerlingtutors in uit de
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bovenbouw, maar zouden wij ook nog zeer geholpen zijn met één of meerdere vrijwilligers. Dit kan
opa, oma, papa, mama, broer, zus, buurvrouw, tante…kortom, ieder die daarin geïnteresseerd is,
zijn. Vindt u het zelf leuk of kent u iemand die dit zou willen doen? Wij horen het graag! U kunt dit
laten weten door een mail te sturen naar l.janssens@optimusonderwijs.nl.
ALLE HULP IS WELKOM! Alvast heel hartelijk dank!

Oproep voor materialen
Voor de talentenmiddagen workshop “creatief met knopen / kralen” kunnen wij heel
veel knopen en kralen gebruiken. Wie kan ze missen? In te leveren bij Linda.

Hoofdluisinformatie
De informatiefolder over hoofdluis/neten is geactualiseerd. Deze is toegevoegd als bijlage van deze
mail.
Na de herfstvakantie vinden er weer hoofdluiscontroles plaats. We vragen u rekening te houden
met het kapsel van uw kind. Dus geen vlechten of andere moeilijke kapsels en ook geen gel. Op de
toegangsdeuren komt een aankondiging te hangen wanneer de hoofdluiscontrole plaatsvindt. Of
de datum wordt gecommuniceerd via de mail. Zie ook bij “Agenda”: van twee groepen is al bekend
wanneer de hoofdluiscontrole plaatsvindt.

Vervoer uitstapjes
Wij, maar vooral de kinderen, vinden het ontzettend fijn als ouders kunnen en willen rijden naar
uitstapjes. Het is heerlijk om een keer buiten school met de hele groep iets te ondernemen. Zonder
uw hulp is een uitstapje gewoon niet mogelijk. We beseffen dat het ook uw kostbare tijd is die u
vrijmaakt. Daarom een hartelijk ‘dankjewel!’.
Misschien voor u overbodig, maar we willen u erop attenderen dat u de
brandstof- en parkeerkosten mag declareren. Deze kosten worden vergoed
uit de ouderbijdrage. Tegenover de balie van Linda van der Voet, liggen de
declaratiebriefjes. Deze mag u ingevuld inleveren in de inleverbus (ook
tegenover de balie).

Vervoer van kinderen in de auto: de regels
I.v.m. het vervoer van leerlingen bij een excursie informeren wij u over de regels die zijn opgesteld
door de Rijksoverheid en leidend zijn voor de school:
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Kinderen tot 18 jaar en kleiner dan 1.35 meter moeten in een goedgekeurd en passend
kinderstoeltje/zittingverhoger zitten met de autogordel om. Dit moet zowel voorin als achterin
de auto. Kinderen groter dan 1.35 meter moeten voorin en achterin de auto de autogordel om.
Zij mogen als het nodig is een zittingverhoger gebruiken.
Er mogen niet meer kinderen worden vervoerd dan het aantal zitplekken in de auto, zowel
voorin als achterin.
Ieder moet een eigen autogordel gebruiken, twee kinderen in één autogordel mag niet.
U mag geen gordelverlenger gebruiken bij een autokinderzitje, omdat er geen zicht is op de
kwaliteit ervan. Is de gordel te kort? Dan moet u een andere goedgekeurde autogordel laten
monteren.
Iedere ouder dient te beschikken over een inzittendenverzekering voor zijn/haar auto waarin
de kinderen vervoerd worden.
Uitzondering vervoer in een andere auto: anders dan de eigen (pleeg)ouder.

Als kinderen incidenteel in andermans auto meerijden, dan mogen kinderen ouder dan 3 jaar
zonder autostoeltje of zittingverhoger vervoerd worden. In deze gevallen geldt:
 Kinderen mogen alleen achterin de auto in de gordels vervoerd worden.
 Kinderen mogen alleen over een beperkte afstand vervoerd worden, dus geen vakantiereis.
 Naar een uitwedstrijd van het sportteam is wel incidenteel, wekelijks naar de zwemles of
kinderopvang is niet incidenteel.
 De aanwezige autostoeltjes en/of zittingverhogers moeten wel gebruikt worden.
 De verantwoordelijkheid ligt bij de ouder die vervoert, de school kan hierin niet
verantwoordelijk worden gesteld.
Airbag
Kinderen mogen niet in een naar achteren gericht kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd op
een plaats met een airbag, tenzij de airbag is uitgeschakeld. Het kinderbeveiligingssysteem kan
door de airbag met kracht naar achter worden gestoten, met letsel tot gevolg. Het is bovendien
raadzaam om kinderen tot 12 jaar niet bij een airbag te zetten die is ingeschakeld. Kan de airbag
niet ingeschakeld worden, dan raden wij aan de autostoel zo ver mogelijk naar achter te zetten.
Bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/auto/vraag-en-antwoord/wat zijn de regels voor het vervoer in
de auto.html www.anwb.nl/rechtshulp/in-het-verkeer/verkeersregels/vervoer-kinderen-nederland

Kledingcontainer/lege cartridges
Zoals u wellicht heeft gezien, staat bij de hoofdingang van het gebouw een
kledingcontainer. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan onze school.
Daarnaast hebben wij naast de balie ook een bak staan waarin u lege tonercartridges kunt
deponeren. De opbrengst hiervan gaat naar onze school.
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Nieuws van de Medezeggenschapsraad
Dinsdag 25 september was de eerste MR-vergadering van het nieuwe schooljaar, dit keer in
aanwezigheid van Henriëtte en Charlotte namens de Ouderraad. Henriëtte en Charlotte hebben de
begroting van de OR besproken en wij als MR hebben deze goedgekeurd. Tijdens de vergadering is
de ouderbijdrage besproken en deze zal ook komend schooljaar € 37,50 blijven, zodat de
Ouderraad leuke activiteiten kan blijven organiseren voor onze kinderen, maar ook oude
materialen zoals versieringen voor de verschillende feesten, kan vervangen.
De oudergeleding van de MR bestaat op dit moment nog steeds uit 2 ouders en wij zijn dringend
op zoek naar versterking, dus hierbij nogmaals de oproep aan alle ouders om eens goed na te
denken of een plek in de MR iets voor jou is. Mocht je interesse hebben dan kun je dat melden bij
Sabine Kling (jeroensabine8@ziggo.nl) of John Loeffen (johnloeffen@ziggo.nl).
Deze vergadering werd ook bijgewoond door onze nieuwe directeur Marijke Devillers, en zij gaf
meer uitleg over de stand van zaken betreffende de aanpak van het schoolplein. De wensen van
het team en de wensen van de leerlingen(raad) zijn geïnventariseerd. Tijdens de studiedag van
5 oktober komt er iemand om ontwerpen voor het schoolplein te bespreken.
Marijke besprak ook de schoolgids. Dit wettelijke stuk moest vóór 1 oktober klaar zijn. De MR
heeft de schoolgids doorgenomen en aanpassingen worden door Marijke meegenomen. Zij zorgt
ervoor dat alles voor 1 oktober klaar is en verstuurd kan worden.
Verder is de aanmelding van nieuwe leerlingen besproken. In januari is er een inloopavond voor
nieuwe ouders en er zijn twee kijkochtenden. Om alle ouders te bereiken is goede PR van groot
belang. We hebben besproken op welke manieren we nieuwe ouders het best kunnen bereiken.
Een volle agenda op deze eerste vergadering, maar zeker de moeite waard van het bespreken. Lijkt
het je leuk om deel uit te maken van de MR en mee te praten over dergelijke onderwerpen, meld
je aan!
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Even voorstellen.....
Josha, stagiaire groep 6
Hoi!
Ik ben Josha Oude Tanke en loop dit jaar stage in groep 6. De aankomende periode zal ik op
maandag en woensdag in de klas aanwezig zijn. Ik ben 22 jaar oud en zit in het 3 e jaar van de ALPO.
Dit is een combinatie van de PABO en pedagogische wetenschappen. In dit leerjaar ligt de focus op
het afstemmen en inspelen op de verschillen tussen leerlingen, dus daar zal ik zo veel mogelijk mee
aan de slag gaan. Daarnaast zal ik er natuurlijk alles aan doen om er een zo goed en gezellig
mogelijk jaar van te maken met de kinderen.
Groetjes,
Josha Oude Tanke

Nieuws uit de groepen
Groep 4
Wat een schitterend optreden verzorgde groep 4 op de eerste maandsluiting van het jaar. De rap
"De school is weer begonnen". Het was muisstil in de zaal ,iedereen luisterde en na afloop was er
een groot applaus.
De kinderen hadden zich ook thuis heel goed voorbereid met hun stukje tekst, heel leuk. De juf was
supertrots.

Groep 8
Project groep 8
Vanaf het begin van dit schooljaar zijn wij bezig met het thema ‘Fantastische families’. In dit thema
onderzoeken we verschillende familieverhalen. We hebben eerst kennis opgedaan over de relatie
tussen een soldaat in WO I en zijn familie thuis, de ruzie tussen Willem II en zijn zoon, de conflicten
tussen ouders en hun kinderen in de jaren ‘50 en ’60 en het verhaal van een indianenfamilie. De
lessen waren heel interactief.
Daarna hebben we een ‘test jezelf’ gedaan. Vervolgens zijn we zelf een onderzoek gaan doen. We
onderzoeken allemaal individueel of in tweetallen een familieverhaal naar eigen keuze en
presenteren dat op een beeldende manier. We vinden het erg leuk om te doen! Sommige kinderen
Moet Je Weten / Bs “de Bogaard”/ Stationssingel 10 / 5371 BB Ravenstein

Moet Je Weten jaargang 26, nummer 4

2 oktober 2018

maken een powerpoint presentatie met foto's, anderen een filmpje of een poster. We zijn druk aan
het oefenen.
De families die onderzocht worden zijn onder andere: Anne Frank, John F. Kennedy, Charles
Dickens, Donald Trump, Nelson Mandela en Mark Zuckerberg.
Deze week beginnen we met de presentaties, spannend!

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.

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

Moet Je Weten jaargang 26, nummer 4

2 oktober 2018

Informatie van derden
Als bijlage is toegevoegd informatie van de Universiteit Utrecht over een onderzoek naar
gezinsrelaties na een scheiding.
Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief informatie over de kinderkledingbeurs op 5 oktober.
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In verband met gewijzigde privacywetgeving wordt u niet door ons benaderd per
mail. U kunt uw verkoopnummer aanvragen door een mail te sturen naar

Tweedehands kinderkledingbeurs
maat 80 t/m 188
Vrijdag 5 oktober
Van 20.00 tot 22.00 uur
Stationssingel 8, 5371 BB Ravenstein

kinderkledingbeursravenstein@outlook.com
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