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ALGEMEEN
Agenda
13 november
15 november
16 november
21 november
27 november

MJW nr. 6
vergadering ouderraad
gezamenlijke spelletjesmiddag
middag bezoek aan Techno Promo door groep 7
MJW nr. 7

Verjaardagen december
2
3
6
7
8

Deejay Vink
Roos Gjergji
Jaydee van Els
Lot Jaspers
Elise van Lier

Groep
1-2A
3
5
3
6

10

Hynth Rietveld

1-2B

12
14
19
20
21
22
22
25
28
29
29
29
30

Tom van Zonsbeek
Daan Kerkhof
Jim Megens
Lotte van Uden
Mitch van Dieten
Ilse van Boxtel
Roos van Dommelen
Priem Kaykaew
Nikki Calatz
Susie Buijink
Jort Glaudemans
Sofie Hamers
Fynn Berns

7
1-2B
6
6
6
8
3
8
5
4
6
1-2A
1-2B

Talentenmiddag
Woensdag 31 oktober hebben wij een zeer geslaagde talentenmiddag gehad. Wij bedanken
alle ouders die hieraan bijgedragen hebben hartelijk!
Naast de bekende activiteiten waren er ook een aantal nieuwe activiteiten zoals een ontwerp
maken in een reclamestudio, knutselen met knopen en kralen, pony’s verzorgen, een
toneelworkshop, programmeerles, een streetdanceles en een muziekles boomwhacken. Vanaf de
volgende talentenmiddag komen er nog drie activiteiten bij: een tennisles, een knutselactiviteit en
geeft onze directeur een kunstgeschiedenisles.
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Tijdens de talentenmiddag van 31 oktober hebben de leerlingen die deelnamen aan “interviewen”
Marijke, onze nieuwe directeur, geïnterviewd. Heeft u de uitzending gemist, ga dan even naar deze
link: http://www.omroepwalraven.nl/uitzending_gemist/4921/181107-talentenmiddag-bs-de-bogaard-denieuwe-directeur.html of kijk op de website van Omroep Walraven bij uitzending gemist.
Op onze website treft u enkele foto’s aan van deze talentenmiddag.
De volgende talentenmiddag is overigens verzet van 16 januari 2019 naar woensdag 23 januari a.s.
in verband met een gezamenlijke projectweek met het IKC is. Hopelijk kunnen de ouders die zich
via de algemene ouderparticipatielijst hebben opgegeven die dag toch komen helpen.

Tweedehands goederenmarkt op school
Op twee momenten is er flink gesnuffeld op onze rommelmarkt. Tot nu toe is de opbrengst ruim
€ 120,= waarvoor hartelijk dank! Vrijdag wordt het restant opgehaald door de kringloop.

Gezamenlijke spelletjesmiddag 16 november
Beste ouders,
Op vrijdagmiddag 16 november a.s. gaan we ’s middags met alle kinderen
weer gezelschapsspelletjes spelen. We spelen de spelletjes in de speelzaal
onder begeleiding van de leerlingen van de bovenbouw.
De kinderen van groep 1 t/m 8 mogen hiervoor spelletjes meenemen.
Het is belangrijk dat de spelletjes door alle kinderen gespeeld en begrepen kunnen worden.
Neemt uw kind een spelletje mee? Dan graag op het spelletje de naam en de groep van uw kind
vermelden.
De spelletjes kunnen tot vrijdagmorgen 16 november ingeleverd worden bij de eigen
groepsleerkracht.
En…….er zijn heel veel spelletjes nodig!

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!
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Projectweek Ravenstein, thema muziek
Beste inwoners van Ravenstein en omstreken,
In de week van 14 januari 2019 gaan wij met de beide scholen uit Ravenstein gezamenlijk een
projectweek met het thema ‘muziek’ houden in samenwerking met
stadsharmonie OBK.
Het is de bedoeling dat de kinderen elke middag aan een ander muzikaal
thema werken in de vorm van workshops.
Hiervoor zijn wij op zoek naar mensen die het leuk vinden hiermee te
helpen.
Wat zoeken we?
Muziekstijlen (dinsdag)
Mensen die iets kunnen laten horen of organiseren met bijvoorbeeld: Opera, Jazz, een DJ,
Klassieke muziek, bands, muzikanten, hoorspelen etc.
Bewegen op muziek (woensdag)
Mensen die een workshop kunnen verzorgen of helpen met stijldansen, volksdansen, klassiek
ballet, hip hop, streetdance, breakdance etc.
Muziek maken (donderdag)
Mensen die een workshop kunnen verzorgen of helpen met bijvoorbeeld zingen in een koor,
zangles, Djembé, beatboxen, percussie etc.
Kent u iemand of bent u zelf iemand die hier iets in kan betekenen dan horen wij graag liefst
uiterlijk 16 november uw reactie. U kunt mailen naar Mayke de Jong
m.djong@optimusonderwijs.nl of naar Claudia Griffioen claudiagriffioen@saamscholen.nl, ook als
u nog vragen hebt.
Met vriendelijke groet,
Projectgroep Muziek

Kinderraad
De kinderraad is dit jaar versterkt met een aantal nieuwe leerlingen.
In de groepen 5 en 7 zijn verkiezingen geweest. De kinderen die gekozen zijn:
Uit groep 5: Emma en Jippe
Uit groep 7: Indy en Cas
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De leerlingen van 6 en 8 zijn vorig schooljaar gekozen en mogen nog een schooljaar lid zijn van de
kinderraad. Dit zijn:
Uit groep 6: Mitch en Nienke
Uit groep 8: Guusje Cato en Bram
De eerste vergadering hebben we vooral gesproken over de inrichting van het nieuwe schoolplein.
De leerlingen van de kinderraad hebben in alle groepen geïnformeerd naar de wensen van de
andere leerlingen en de leerkrachten. De eerste ontwerpen zijn gemaakt, nu is het afwachten
wanneer het ook echt gaat beginnen.
Aankomende donderdag 15 november staat de tweede vergadering op de agenda. Hierin zullen we
vooral praten over de maandregels van De Vreedzame School. De kinderraad vervult een grote rol
in het bedenken van en het zichtbaar maken van de maandregels in de hele school.
Zij weten wat er speelt binnen de school en bedenken een regel die op dat moment actueel is en
aansluit bij wat leeft binnen de groepen.

Sinterklaas
Beste ouders,
Woensdag 5 december is het weer zover: de goede Sint komt een bezoekje
brengen aan ‘t Ravelijn, de Bogaard en de Eerste Stap.
We ontvangen Sinterklaas op de speelplaats van ‘t Ravelijn. Op de
speelplaats staat aangegeven waar de kinderen mogen staan. We vragen u
hier rekening mee te houden indien u wilt blijven kijken.
6 december worden de kinderen om 9.30 uur op school verwacht.
De Sint komt deze ochtend ook in de groepen.
Op donderdag 29 november mogen de kinderen de schoen zetten!

Nieuws van de MR
Dinsdag 6 november was de tweede vergadering van de MR van dit schooljaar. Deze avond heeft
Marijke uitleg gegeven over de begroting van de Bogaard. Nadat er nog wat vragen zijn
beantwoord, heeft de MR ingestemd met deze begroting.
Een ander punt wat deze vergadering besproken werd, is de tussenevaluatie van het ingezette taal/leestraject op de Bogaard. Taal, lezen maar ook rekenen krijgen vanaf dit moment prioriteit.
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Jos Cöp heeft een traject vormgegeven wat betreft het leesonderwijs. Het team verdiept zich hier
de komende tijd in. Verder wordt het rekenonderwijs goed onder de loep genomen en zal de
rekenmethode Wizwijs kritisch bekeken worden.

Nieuws uit de groepen:
Groep 5
Afgelopen weken zijn de kinderen druk in de weer geweest met hun ik-en-jij boek van het thema
‘Wereldse kinderen’.
Het was bij de presentaties leuk om te zien hoe kinderen de verschillen tussen henzelf en andere
kinderen, zowel uit de geschiedenis als uit een andere cultuur, in beeld hebben gebracht.
Er waren ook een paar mooie presentaties op het digibord te bewonderen.
Deze week beginnen we met een nieuw project met het thema ‘Bijzondere bewoners’.
De wereld zit vol bijzondere bewoners: dieren, planten en mensen. Wat ze gemeen hebben is dat
ze allemaal goed zijn in overleven. Ze passen zich aan de gekste situaties aan. Maar lukt dat altijd?
In dit thema onderzoeken de kinderen hoe een cactus overleeft, waarom dieren haren of veren
hebben, hoe mensen overleven in extreem warme gebieden en waarom de dino toch is
uitgestorven. In het onderzoek bekijken ze nog meer overleeftechnieken en maken ze een
weetjesmuur.
We hopen dat de kinderen bij dit thema ook zo enthousiast zullen zijn!

Groep 8
Zorgcoöperatie Ravenstein organiseert twee diners voor mensen, die graag samen
eten, maar daar niet zomaar de kans voor krijgen. Deze diners vinden plaats op 16
en 17 november voor elk 16 gasten. Leerlingen van groep 8 helpen daaraan mee
door het maken van de affiches, de menukaarten en het verlenen van hand- en
spandiensten. Dit doen ze onder het motto ‘We can help’. We zijn erg blij dat onze
leerlingen een bijdrage hieraan kunnen leveren.

Informatie van derden
Hoe herkent de Glutenvrije Piet jou?
Hoe herkent de Glutenvrije Piet jou tijdens de intocht op 18 november in
Ravenstein?
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Print onderstaande kleurplaat uit en kleur hem mooi in. Daarna kan je hem aan je pietenmuts
hangen of er een vlaggetje van maken. Dan kan de Glutenvrije Piet ook goed zien dat jij graag de
glutenvrije pepernoten wilt! Je kan ook de glutenvrije vlag downloaden en er zelf een vlag van
maken. Ga naar: https://www.glutenvrij.nl/activiteitenkalender/glutenvrije_pieten/
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