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ALGEMEEN
Agenda
26 maart:
3 april:
4 april:
9 april:
10 april:
12 april:
19 april:

MJW nr. 14
De Grote Rekendag “Uit verhouding”
theoretisch verkeersexamen groep 7
MJW nr. 15
Mad Science show en praktisch verkeersexamen groep 7
Koningsspelen
Goede Vrijdag en die dag een activiteit door de Ouderraad

Talentenmiddag 20 maart
Woensdag 20 maart heeft de derde talentenmiddag plaatsgevonden. Het was weer erg geslaagd.
Alle gastdocenten en ouders die op welke manier dan ook hebben bijgedragen aan deze geslaagde
middag hartelijk dank hiervoor!

Bogaviering 5 april
De Bogaviering van 5 april komt te vervallen.

Verjaardagen april
Dag
2
5
5
6
6
7
8
9
10
11
12
16
16
21
22
23
25
29
30

Naam
Jippe van der Linden (2010)
Jesper Kocken (2010)
Guusje van der Linden (2007)
Sil Koolhout (2010)
Roy Megens (2012)
Julie van der Riet (2009)
Giovanni van Toor (2013)
Eva Theunissen (2012)
Sven van Uden
Demon van Gulik (2015)
Sjors Peters (2010)
Nele van der Linden (2008)
Liz van Rooij (2010)
Lara van Dijk (2011)
Sem Kling (2011)
Ties van der Riet (2007)
Fleur Roelofsma
Daan van Schijndel (2010)
Naomi van Lier

Groep
5
5
8
5
3
6
1-2A
3
1A
1B
5
7
5
4
4
8
1
5
1A
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Bezoek bestuur van Optimus:
Donderdag 21 maart jl. zijn wij bezocht door Harrie van de Ven, Michel van de Berg (college van
bestuur) en Ingrid Veeke (staf onderwijs). De gehele dag waren zij aanwezig op onze school. Dit is
een jaarlijks bezoek omdat het bestuur graag feeling houdt met de werkvloer. Het merendeel van
de groepen heeft één van hen op bezoek gehad. Harrie en Michel hebben gesprekken gevoerd met
verschillende ouders en de leerlingenraad.

Rekendag 2019:
Woensdag 3 april staat de schooldag in het teken van rekenen. Wij
doen mee aan de jaarlijkse “Grote Rekendag”. Het is een dag voor
alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die
helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de
klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan
sommen maken in je werkboek!
Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen
verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen.
Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het
verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot
meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen
onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het
maakt rekenen leuk!

Uit de Medezeggenschapsraad:
We zijn blij om mede te kunnen delen dat de oudergeleding van de MR is versterkt door Nanda
Mols. Nanda is moeder van Luuk van Breda uit groep 3 en Per van Breda uit groep 1.
“Naast moeder zijn werk ik ook nog 28 uur als beheerder van openbare verlichting/ruimte. In mijn
vrije tijd breng ik graag tijd door met mijn vriend, twee zoontjes en vrienden.
Ik ben blij met mijn nieuwe rol bij de MR. Ik krijg energie van een fijne samenwerking waarin een
goede, open, eerlijke communicatie en wederzijds respect vanzelfsprekend is. Dus mocht u vragen
hebben spreek mij dan gerust aan.”
Wij heten Nanda bij deze van harte welkom.
In de afgelopen MR vergadering van 12 maart zijn onder andere het activiteitenplan, de formatie
en communicatie ter sprake geweest. Het activiteitenplan is goed onder de loep genomen en
aangepast naar de normen die wij er op de Bogaard aan stellen. Over de formatie is er ondertussen
een ouderbrief uitgegaan. We zijn blij dat er ook volgend jaar weer 8 groepen geformeerd kunnen
worden. Communicatie is een terugkerend onderwerp wat wij als oudergeleding hoog op de
agenda hebben staan. Dit onderwerp zal dus ook regelmatig op MR-vergaderingen terugkomen.
We hebben nu gesproken over een stellingenavond waarbij ouders hun mening kunnen geven over
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vooraf geformuleerde stellingen over het onderwijs op de Bogaard. Hier zult u als ouder nog meer
over geïnformeerd worden vanuit het team, maar weet dat wij hier als oudergeleding van de MR
dus ook mee bezig zijn.

Mad Science show
Op woensdag 10 april is er weer een promoshow van Mad Science die
heet: 'De wonderen van Beweging'. De kinderen krijgen dan een
voorstelling van de professor te zien.
De professor neemt inschrijfformulieren mee voor de naschoolse
cursus (geschikt voor groep 3 t/m 8) als hij/zij de show komt doen.
Opgave voor de cursus natuurlijk geheel vrijblijvend.

Nieuws uit de groepen:
Groep 4
Op maandag 11 maart , eerste schooldag na de carnavalsvakantie begonnen we in groep 4 met een
leuke activiteit. We gingen samen naar de Maashorst in Nistelrode om daar les te krijgen over
mieren. We hadden ons daar voor de vakantie al op voorbereid. Bij de introductie konden de
kinderen goed antwoorden op de gestelde vragen .
In kleine groepjes mochten we daarna allerlei opdrachtjes uitvoeren, zowel binnen als buiten. Het
waren leuke en leerzame opdrachten. Deze "mierenles" sprak de kinderen zeer aan. Bijzonder leuk
was het wel dat iedereen een mierenpak aankreeg. Dank aan de ouders en opa die ons naar
Nistelrode brachten en samen met ons de opdrachten uitvoerden.
Op dinsdag 19 maart hadden we weer een uitstapje, dit keer naar de Muzelinck in Oss. We gingen
naar een dansvoorstelling kijken : NATUURlijk door Dansstorm Oost. We werden in de voorstelling
meegenomen op een bijzondere reis door de natuur. De dansers vlogen bv door het wolkendek of
zwommen onder water. Prachtige beelden geprojecteerd op de dansvloer en daar overheen
bewogen de dansers. Dit alles met prachtige muziek erbij. De kinderen waren onder de indruk, ze
genoten van de beelden, dansers en muziek. In een van de twee voorbereidende lessen in de klas
hadden we flessenpost gemaakt. Elk kind had opgeschreven hoe hij/zij mee wil helpen om de
natuur te beschermen en wat hij/zij leuk vindt om in de natuur te doen. Uit alle flessenpost werden
stukjes voorgelezen na afloop van de voorstelling. Wij hoorden ook stukjes terug die door onze
kinderen waren geschreven.
Ook hier weer dank aan de ouders die ons naar Oss hebben gereden.
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Groep 7
Samen met groep 8 zijn wij druk bezig met wereldconflicten. We hebben oorlogen van vroeger en
nu bekeken. Vervolgens zijn alle kinderen uit groep 7 op dit moment bezig met het analyseren van
een huidig wereldconflict en de zoektocht naar een passende en veilige oplossing hiervan.
Over veiligheid gesproken, volgende week donderdag 4 april zal het theoretisch verkeersexamen in
groep 7 plaatsvinden. Woensdag 10 april zullen we met de klas naar Oss fietsen voor het praktisch
verkeersexamen. We zijn in de klas (en hopelijk ook thuis) druk bezig met de voorbereidingen.
Denk eraan om de route samen met uw kind te fietsen.
Verder hebben we in groep 7 nog genoeg te doen ter voorbereiding op de entreetoetsen in mei.
Procenten, redekundig ontleden en -dt's zijn voor ons dagelijkse kost. Gelukkig zitten er in onze
groep alleen maar meewerkende voorwerpe... ehh kinderen!
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Informatie van derden
Typeopleiding The house of typing
Hieronder informatie over een aangeboden typeopleiding:
 Trainingen vinden plaats op basis van vrije keuze en voor rekening van de ouders.
 De trainingen worden aangeboden in de vorm van groepsbijeenkomsten binnen de naschoolse
activiteiten.
 De kosten van deze typecursus is afhankelijk van de gemiddelde financiële draagkracht. De reguliere
cursusprijs bedraagt € 99,95. Wij gaan dit project ondersteunen door een prijs te gaan vragen van 70
euro. Ouders mogen desgewenst in 12 maandelijkse termijnen betalen. Kinderen waarvan ouders
desalniettemin niet kunnen betalen, nemen, op aangeven van de directeur van de school, kosteloos
deel aan de training. Wij staan borg voor de toegankelijkheid tot typevaardigheid voor alle leerlingen.
 De docent is de eerste bijeenkomst aanwezig om de opstart vlekkeloos te doen verlopen.
 Het traject wordt traject real-time begeleid. Dit betekent dat onze docent tijdens de bijeenkomst klaar
zit om op alle vragen of andere berichten binnen het typepakket per direct te reageren.
 Dit betekent dat er geen didactische vaardigheid van de ter plekke begeleidende persoon wordt
verwacht.
 House of typing begeleidt de kinderen voorts 7 dagen in de week. Op elk bericht via ons berichtenplatform binnen het typeprogramma wordt dezelfde dag gereageerd.
 House of typing rapporteert via de mail wekelijks over de voortgang naar de cursisten, een keer per
twee weken naar de ouders, een keer per week of 2 maandelijks naar de school of naar de
kinderopvang. House of typing adviseert de ouders over het vervolg van de lopende typetrajecten een
keer in de twee maanden.
 In alle gevallen passen wij voortdurende de niveaus van de trainingen aan de individuele mogelijkheden
van de leerlingen aan.
 In alle gevallen wordt de organisatie van de school en de kinderopvang minimaal belast.
In bijgaande link kunt u de andere mogelijkheden bekijken https://www.thehouseoftyping.nl/ervaringenvan-scholen
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Leren programmeren:
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