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ALGEMEEN
Agenda
7 januari:
8 januari:
9 januari:
11 januari:
14 januari:
15 januari:
21 januari:
22 januari:
23 januari:
25 januari:
28 januari:

start met toost kinderchampagne; hoofdluiscontrole deze week
MJW nr. 9
ochtend Slabroek milieules groep 8
13.30 uur spelletjesmiddag groep 1-2B
kinderraad 14.30-15.00 uur
vergadering MR
toetsweek groepen 2 t/m 8
MJW nr. 10
12.45 uur talentenmiddag nr. 2
13.30 uur spelletjesmiddag groep 1-2A
toetsweek groepen 2 t/m 8

Welkom op “de Bogaard”:
Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom, zij zijn maandag jl. op onze school gestart:
Sharina van Leuken, groep 1-2B en Sarah van Duren, groep 4. Wij wensen jullie een fijne tijd op
onze school.

Gelukkig nieuwjaar!
Wij wensen u allen een goed 2019!
Maandag zijn alle leerlingen weer fris gestart en hebben ze samen met de leerkrachten en
stagiaires, onder het genot van kinderchampagne, getoost op het nieuwe jaar.
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Kerstactie ‘Een steentje bijdragen’
Tijdens onze kerstviering hebben wij alle ingezamelde producten overhandigd aan twee
vertegenwoordigers van de Voedselbank. Beide mannen waren erg blij met de giften. Veel
luxeproducten zijn een dag later meegegeven aan de gezinnen in onze gemeente. Namens hen en
de vrijwilligers van de Voedselbank: hartelijk dank voor uw bijdrage!

Projectweek Muziek
Volgende week maandag start zowel op onze school als op ‘t Ravelijn
een muziekproject, dit in samenwerking met stadsharmonie OBK.
In de ochtend volgen de leerlingen het gebruikelijke lesprogramma.
Gedurende de middagschooltijden zijn er meerdere activiteiten en
vervalt het normale programma.
U zult door de klassenouders benaderd zijn voor hulp bij de activiteiten; hiervoor dank.
Vrijdag is er een afsluiting in de sporthal waar ouders welkom zijn vanaf 13.45 uur. We starten om
14.00 uur. Tijdens de afsluiting treedt elke groep op in een eigen kleur. Kunt u ervoor zorgen dat
uw kind dan kleding draagt in de betreffende kleur?
Groep 1/2:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

rood
lichtgroen
oranje
geel
paars
donkergroen
rood

De dag sluiten we om 14.15 uur af in sporthal Den Hoge Graaf. Wij vragen u dan ook vriendelijk uw
kind daar op te halen. Mocht uw kind die dag gebruik maken van de BSO, dan horen wij dit graag.
Wij zorgen er dan voor dat uw kind bij de BSO komt.
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Talentenmiddag
Zoals wij u in oktober hebben geïnformeerd, vindt op woensdag 23 januari de tweede
talentenmiddag plaats (i.p.v. 16 januari). We hopen dat de ouders die zich voor de eerdere datum
hebben opgegeven te willen helpen, ook op de nieuwe datum kunnen. U wordt of bent benaderd
door de Ouderraad voor hulp. De meeste workshops starten om 12.45 uur met uitzondering van
drie workshops die om 12.00 uur starten.
Ook ouders waarvan het kind onlangs voor het eerst naar school is gegaan, zijn welkom om te
helpen. U kunt zich opgeven via de algemene ouderparticipatielijst die in de welkomstenvelop van
de kleutergroepen zat. U mag het ook doorgeven aan uw leerkracht of klassenouder.
We maken er weer een gezellige middag van!

Informatieochtend voor ‘nieuwe’ ouders
Onze informatieochtend voor ‘nieuwe’ ouders vindt plaats op zaterdag 2 februari 2019 van
10.00-12.00 uur in tegenstelling tot de datum welke op de jaarkalender staat (30 januari).
We hebben deze datum gewijzigd omdat op die ochtend ook de informatieochtend van obs ’t
Ravelijn is. De kijkochtend (‘school in bedrijf’) vindt plaats op dinsdag 5 februari van 9 tot 11 uur.
Binnenkort verschijnt er een gezamenlijke advertentie van de beide Ravensteinse basisscholen in
De Arena en daarnaast komen er flyers te hangen op meerdere locaties zoals bakker, supermarkt
enzovoorts.
Kent u ouders waarvan het kind voor het eerst naar de basisschool gaat , dan zou het fijn zijn als u
hen op bovenvermelde data wilt attenderen.

Verjaardagen januari
Dag
2
4
5
5
5
8
9
13
14
14
17
17
18
18
19
19

Naam
Renske van den Hoek (2012)
Ruben van Heck (2007)
Tys van Els (2014)
Ize van Rooij (2012)
Sjors van Uden (2013)
Sofie van Hoorn (2008)
Janne Loeffen (2012)
Abel Dawit Meakele (2010)
Bas de Vocht (2014)
Guus van Zandvoort (2009)
Jaylin Bakker (2007)
Lotte van der Leest (2007)
Lotte Kerkhof (2011)
Niels Ykema (2008)
Bo van der Linden (2008)
Kaat van der Linden (2008)

Groep
3
8
1-2A
3
1-2B
7
3
4
1-2B
5
8
8
4
8
7
7
3
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20
20
20
21
25
26
26
27
31
31

Sanne van den Heuvel (2010)
Anna Lenting (2013)
Julia Lenting (2013)
Meghan Kuijpers (2011)
Sem van Erp (2013)
Lynn Bui (2007)
Sarah van de Veerdonk (2009)
Cemmy van Rijn (2009)
Liselotte Hendriks (2007)
Fabiënne Wesel (2014)
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5
1-2B
1-2A
4
3
8
5
6
8
1-2A

Nieuws uit de groepen:
Groep 6
We zijn dit jaar weer goed begonnen.
We startten met het spel: Zoek iemand die….. Op het vel stonden allerlei
vragen, bijvoorbeeld iemand die een oliebol gegeten heeft, of, iemand die in
de sneeuw heeft gespeeld. Toen ze het vel vol hadden, hebben we op het
nieuwe jaar geproost met heerlijke champagne. Terwijl de kinderen elkaar
vragen mochten stellen over de vakantie.
Ook hebben we een ‘wensen/voornemens deur’ gemaakt. Ieder kind heeft
een wens of een voornemen bedacht en deze op de deur geschreven. Onze
deur is erg leuk geworden. Benieuwd naar de voornemens?? Kom ze maar
eens bekijken…. en bekijk dan ook meteen even onze weetjesmuur over
‘Bijzondere bewoners’.

Informatie van derden
Typeopleiding
Er zijn nog plaatsen vrij bij de typecursus van de Typetuin die (bij voldoende deelnemers) op 11
maart 2019 zal starten. Voor meer informatie kunt u hiervoor naar de volgende link:
https://successsociety.egnyte.com/dl/Z6umPm4Ls6
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