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ALGEMEEN
Agenda
-

Week 22 oktober:

-

22 oktober:
23 oktober:
24 oktober:
26 oktober :
31 oktober:
2 november:
6 november:
7 november:
9 november:

hoofdluiscontroles
o gr. 4 op donderdag
o gr. 6 op donderdag
o gr. 7 op donderdag
excursie gr. 3 naar De Maashorst (middag)
MJW nr. 5
08.30-14.15u schoolfoto’s; 14.15-14.45 uur broer-zusje foto’s
13.30 uur spelletjesmiddag gr. 1-2A
talentenmiddag 1
13.30 uu spelletjesmiddag groep 1-2B
studiedag kinderen vrij; vergadering MR
middag bezoek aan Techno Promo groep 8
middag bezoek aan Techno Promo groep 6

Verjaardagen november
1
2
2
4
7
7
8
8
8
10
10
12
16
20
25
27
30
30

Isis van Bergen
Ryan Bakker
Niek Theunissen
Cas van der Ven
Kris De Bruijn
Melany Frehe
Linn van der Leest
Bram van Schijndel
Boaz van der Vlist
Sara Straatman
Isa Strik (2011)
Wout Stevens
Diede van Leest
Noortje van den Hoek
Simon Keulers
Ise de Krijger
Boaz van Bergen
Spijk van Bergen

Groep
5
8
8
7
3
1-2B
6
8
3
1-2A
4
3
6
6
4
7
1-2B
1-2A
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Mailadres Ouderraad
Beste ouders/verzorgers,
Sinds enkele weken heeft de ouderraad een eigen e-mailadres:
or.bogaard@optimusonderwijs.nl
We hebben u via dit e-mailadres inmiddels geïnformeerd over de ouderbijdrage en de
schoolfotografie van a.s. woensdag. Mocht u deze niet hebben ontvangen, kijk even of deze
onverhoopt tussen uw spamberichten (ongewenste berichten) terecht zijn gekomen. Als dit
het geval is, is het handig onze mail ook te markeren als ‘geen spam/ongewenst bericht’.
Hartelijke groet namens de ouderraad

Terugblik studiedag 5 oktober jl.
Beste ouders,
Tijdens de dag van de leerkracht hadden uw kinderen vrij en wij een studiedag. Op deze dag heb ik
samen het team besproken wat mijn eerste indruk, na twee maanden, van de Bogaard is.
Om een goede indruk te krijgen heb ik alle beschikbare stukken zoals bijv. het jaarplan en de
ouderenquête van afgelopen voorjaar gelezen.
Ik ben op bezoek geweest bij alle leerkrachten in de groepen en heb vervolgens met hen
gesprekken gevoerd. De beide intern begeleiders, Loes Megens en Willy Loeffen, en het
managementteam, Jo van Houdt en Karin Jeurink, zijn tevens goede sparring- en gesprekspartners
over de te varen koers van de Bogaard. Daarnaast heb ik verschillende van u gesproken in bijv. de
ouderraad en de medezeggenschapsraad.
Mijn conclusie is dat alle leerkrachten op onze school adequaat en goed instructie geven. De
leerlingen zijn betrokken en krijgen ruimschoots aandacht als zij hierom vragen, of als de leerkracht
dit nodig vindt. De sfeer in alle groepen is goed.
Speciale aandacht wil ik geven aan het onderwijs in de groepen 1-2. In beide groepen wordt op een
gedegen manier gewerkt aan het voorbereidend lezen en rekenen. De leerkrachten zijn goed op de
hoogte van de nieuwste inzichten op het gebied van het lesgeven aan deze doelgroep. Zelden heb
ik zo’n gefundeerd onderwijs aan jonge kinderen gezien.
Is alles op orde bij ons op school? Bijna… Opvallend is dat de afgelopen jaren veel verschillende
onderwerpen zijn aangepakt. In mijn ogen zijn een aantal nog onvoldoende afgerond en geborgd,
zoals bijv. het leesonderwijs. Dit betekent dat we sterker gaan focussen op een aantal
onderwerpen, en sommige zaken meer op de lange termijn schuiven.
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De focus zal dit schooljaar vooral liggen op het lees- en rekenonderwijs en het door ontwikkelen
van De Vreedzame School. Op de langere termijn zullen we aan de slag gaan met de missie en visie
van de Bogaard.
Na dit alles hebben we geluncht onder het genot van een worstenbroodje aangeboden door de
ouderraad; het was immers de Dag van de Leerkracht!
Aan het eind van de middag zijn alle leerkrachten nog een keer in het zonnetje gezet. Nu door
Harrie van de Ven en Michel van de Berg, bestuurders van onze stichting. Zij trakteerden alle
personeelsleden van de stichting op een buffet en we konden een dansje wagen op de dansvloer.
Marijke Devillers

Schoolhond
Op vrijdag 12 oktober hebben alle leerlingen een introductie gekregen over
hoe zij het verstandigst met een hond om kunnen gaan.
Marjolein Ockers van stichting SAAC kwam met haar hond Moon voorlichting
geven.
Kinderen weten nu hoe ze veilig een hond kunnen aaien. Ze herkennen de
signalen van een hond wanneer deze met rust wil worden gelaten. Dit hebben
de kinderen ook gezien bij Moon. Alle kinderen hebben aan het eind van de
bijeenkomst een flyer ontvangen waar meer informatie in staat over hoe ze
met honden om kunnen gaan.

Schoolplein
Sinds vorig schooljaar zijn er plannen om het schoolplein te vernieuwen. Een werkgroep (Mayke,
Leonie van der Meulen en Marijke) heeft overleg gehad met een leverancier van speeltoestellen.
John van der Rijt zal binnenkort ons een ontwerp presenteren met hierin de wensen die vorig jaar
zijn geïnventariseerd bij leerlingen en leerkrachten. Uiteraard is een nieuw schoolplein een
kostbare aangelegenheid voor onze school, daarom zijn we met hulp van een ouder bezig met het
aanvragen van subsidies bij verschillende instanties. Hopelijk kunnen wij in 2019 onze leerlingen en
kinderen uit de buurt laten spelen op een geheel vernieuwd schoolplein.
Eén idee wordt nog voor de kerstvakantie uitgevoerd, maar dit blijft nog even een geheim voor
iedereen…….
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Tas met inhoud kwijt
Wie heeft vanmiddag na schooltijd een oranje plastic Coöp tas gevonden met daarin een leesbril
en geld?
Graag terug te bezorgen aan Rebecca Buijink, moeder van Duncan (gr. 6) en Susie (groep 4).

Nieuws uit de groepen
Groep 3 – zeven diersoortenpad
Heeft een vis veren? Leggen zoogdieren eieren? Kan een vogel
onderwater ademen?
Gisteren is groep 3 naar het natuurcentrum ‘de Maashorst’ bij
Slabroek geweest. Op de leszolder maakte de leerlingen kennis met
verschillende diersoorten en mochten wij de leerzame inleiding in
groepjes opzoek naar dieren in het bos. Elk groepje kreeg een tas met
opdrachten en materialen om op onderzoek uit te gaan. Samen met
een aantal ouders maakten de leerlingen van groep 3 kennis met de
dieren uit het bos, hoorden wij verschillende vogels fluiten en
mochten wij graven als konijntjes en molletjes. Door deze leuke
dierenspelletjes te spelen zijn we meer te weten gekomen over de
woonomgeving, het voedsel en eigenschappen van verschillende
diersoorten. Het was een gezellige en leuke middag met z’n allen.
Ouders bedankt voor jullie hulp!
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