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ALGEMEEN
Agenda
21 januari:
22 januari:
23 januari:
25 januari:
28 januari:
1 februari:
2 februari:
5 februari:
8 februari:

start 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
13.30 uur spelletjesmiddag groep 1-2B
10.00-12.00 uur informatieochtend nieuwe ouders
09.00-11.00 uur kijkochtend voor nieuwe ouders
studiedag; kinderen vrij

Projectweek “Muziek”
Vorige week stonden alle middagen in het teken van ‘muziek’. Er is gedanst, gezongen en nog veel
meer.
Het enthousiasme onder de kinderen (en leraren) was erg groot. De week is in de sporthal
afgesloten in samenwerking met “De Klankkaravaan”. Veel ouders en andere belangstellenden
hebben genoten van de voorstelling door onze leerlingen en de leerlingen van “’t Ravelijn”.
Omroep Walraven is de gehele week op school geweest en heeft diverse activiteiten gefilmd. Wij
zijn benieuwd naar hun verslag.
Het team van ‘de Bogaard’ wil iedereen van harte bedanken voor alle hulp. Zonder vrijwillige hulp
was deze week niet mogelijk. Daarnaast willen wij onze collega’s van ’t Ravelijn bedanken: wat
goed dat wij in gezamenlijkheid zo’n geslaagde week hebben kunnen organiseren voor onze
leerlingen.
Op onze website vindt u een dezer dagen enkele foto’s van de projectweek.
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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 9.00 tot 11.00
uur. Afgelopen weekend is er een gezamenlijke advertentie van de beide Ravensteinse
basisscholen in De Arena en daarnaast komen er op meerdere locaties in Ravenstein foldertjes te
liggen en flyers te hangen.
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.

Staking
Zoals u in de media heeft gelezen, heeft de vakbond FNV alle lagen binnen het onderwijs
opgeroepen te staken op 15 maart a.s. Deze staking wordt NIET ondersteund door andere
vakbonden zoals de CNV. In praktijk betekent dit dat het niet zeker is of wij als team besluiten om
op 15 maart te gaan staken. Ik houd u op de hoogte wanneer wij een definitief besluit hebben
genomen.

Verjaardagen februari
Dag

Naam

Groep

5
6
7
8
12
13
15
15
17
18
18
19
22
23
25
28

Benthe Brukx (2010)
Mel Hoefnagel (2013)
Fatih Apaydin (2014)
Frederique van de Wiel (2008)
Olivier van Dijk (2010)
John Badri (2011)
Julia Calatz (2007)
Mia Vasquez Villacres (2013)
Melissa van Schijndel (2010)
Tobias Brukx (2012)
Sem Toonen (2012)
Wytse Dericks (2007)
Vinh Komen (2009)
Seth Bakker (2011)
Nick Willems (2014)
Lieke de Nobel (2013)

5
1-2B
1-2A
7
5
4
8
1-2B
5
1-2A
3
8
6
4
1-2B
1-2A
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Nieuws uit de groepen:
Groep 3
Leren lezen in groep 3
Begin van het schooljaar leerden de kinderen van groep het eerste woordje
“ik”. De maanden hierna hebben we in groep 3 hard gewerkt en hebben de
kinderen alle letters geleerd. Het leesonderwijs is een boeiend proces
waarin ouders vaak versteld staan van de leergierigheid van de kinderen.
Groep 3 leert lezen met de methode ‘Veilig leren lezen’. Deze methode
werkt met kernen, die starten met een ankerverhaal waarin structureerwoorden worden aangeboden. Aan de hand van deze woorden worden
nieuwe letters aangeleerd.
Op deze manier leren kinderen in de eerste helft van het jaar alle letters lezen. En nu is het dan
zover! Kern zes is net afgerond! Groep 3 kent alle letters en dat is een reden voor een feestje!
Namelijk het letterfeest!
Aanstaande vrijdag 25 januari vieren wij in de klas het letterfeest. Ter voorbereiding op het
letterfeest hebben de kinderen een letterpet gemaakt. Met deze pet blijven de letters plakken en
vertellen de kinderen hun eigen verhaal. Net zoals de pet van opa uit de ankerverhalen van de
methode.
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Informatie van derden
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