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26 maart 2019

ALGEMEEN
Agenda
9 april:
10 april:
12 april:
16 april t/m 18 april:
19 april:
22 april t/m 3 mei
Week na meivakantie :
7 mei:
8 mei:
10 mei:
14 mei:
15 mei:

MJW nr. 15
Mad Science show en praktisch verkeersexamen groep 7; vergadering
Ouderraad
Koningsspelen
eindcito groep 8
Goede Vrijdag en die dag een paasactiviteit, verzorgd door de
Ouderraad
Meivakantie
hoofdluiscontrole
MJW nr. 16
ochtend groep 1-2B naar De Maashorst
13.30 uur spelletjesmiddag groep 1-2B
vergadering MR
talentenmiddag en juffendag groepen 1-2

Koningsspelen
Beste ouders, verzorgers,
Wij zijn drie studenten van de HAN-sportkunde en organiseren vanuit de
opleiding de koningsspelen van dit jaar. Door middel van deze brief
willen wij u informeren over de dag zelf en de benodigdheden voor uw
kind.
De dag zal 8.30 starten op basisschool de Bogaard met een gezamenlijke opening op het
schoolplein en een ontbijt in de eigen klas. Het ontbijt wordt gesponsord door de COOP.
Na het ontbijt zullen de kinderen van groep 5 t/m 8 gezamenlijk met de leerkrachten richting de
Hoge Graaf fietsen. Groep 1 t/m 4 gaat lopen. De koningsspelen zullen voor groep 1 en 2 duren tot
12.00 uur en voor de kinderen van groep 3 t/m 8 tot 14.15 uur.
De kinderen van groep 1/2 zullen onder begeleiding van de leerkrachten terug naar school worden
gebracht en hebben nog een eigen middagprogramma tot 14.15 uur. De kinderen van de groepen
3 en 4 moeten opgehaald worden bij de sporthal. Als het echt niet kan, kunnen ouders dit
doorgeven aan de leerkracht. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen vanuit de Hoge Graaf
zelfstandig naar huis. Wilt u dit liever niet, laat dit dan even weten bij de eigen leerkracht.
Wat moeten de kinderen allemaal meenemen?
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Lunchpakketje
Gymschoenen (groep 3 t/m 8)
Fiets ( groep 5 t/m 8)
Oranje kleding. Dus een oproep voor alle kinderen om zoveel mogelijk oranje kleding aan te
trekken voor een leuke en gezellige sfeer.
Voor een tussendoortje wordt gezorgd.
Met vriendelijke groet,
Niek, Maud en Mathijs

Ouderenquête:
Vrijdag 5 april jl. heeft u een link ontvangen naar een ouderenquête. Inmiddels heeft een ong. 40%
van de ouders hem ingevuld. Dit is al een heel mooi resultaat! Vult 70% hem in, dan zullen wij in
mei voor een gezonde verrassing zorgen tijdens de lunch van de leerlingen.
Van een aantal van u heb ik begrepen dat de enquête niet ontvangen is, in de loop van deze week
wordt hij opnieuw digitaal verzonden.
Wilt u hem invullen en krijgt u een foutmelding, dan wordt er mogelijk een pop-up geblokkeerd.

Verjaardagen mei
1
2
2
3
3
7
7
8
11
11
12
12
14
15
16
17
17
20
20
20

Boet van IJzendoorn (2009)
Elke van Dommelen (2007)
Jip Geenen (2009)
Simon Dawit Meakele (2008)
Lieve van Dijk (2011)
Moos van Berkel (2010)
Julia Neugebauer Rodrigues (2007)
Roos Herms (2012)
Mike van de Werken (2013)
Joep Herms (2015)
Per van Breda (2014)
Indy Schoffelmeer (2008)
Jacques Geenen (2014)
Saar Strik (2014)
Taeke van Leest (2013)
Niek van Dommelen (2010)
Sophie Kruijsen (2010)
Lou van den Akker (2010)
Sophie Marijnissen (2010)
Wout Waijers (2015)

6
8
6
6
4
5
7
3
1-2A
1A
1-2A
7
1-2A
1-2B
1-2B
5
5
5
5
1B
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21
21
22
23
26
27
28
30
30

Tuur Bekkers (2008)
Cas van den Bergh (2014)
Puck van Druten (2014)
Imke Waijers (2009)
Sofie Raaijmakers (2008)
Fiene Strik (2015)
Froukje Emons (2007)
Sharina van Leuken (2013)
Mirte van de Werken (2011)

9 april 2019
7
1-2A
1-2B
6
6
1
8
1-2B
4

Opstopping
Namens de leden van onze kinderraad het volgende verzoek:
Als de school uit is, worden hier en daar de fietsvakken geblokkeerd door wachtende ouders. Wilt
u zo vriendelijk zijn een stapje op zij te doen? Zo kunnen de kinderen makkelijk met hun fiets in de
hand van het schoolplein af.

De Grote Rekendag
We hebben met de hele school deelgenomen aan de
nationale Grote Rekendag met als thema: Uit verhouding.
Na een toneelstukje wat die betekenis verduidelijkte en een
passende presentatie op de catwalk, ging iedere groep
fanatiek aan de slag.
Wat is er vergroot, verkleind, verdubbeld, verbreed,
verlengd en gepresenteerd!! Een slipper van bijna een
meter, een nieuwe deur in de klas, schaduwen gemeten en
nog veel meer. Vraag maar eens na of kom even kijken.
We hebben alweer ingeschreven voor volgend jaar!
De foto’s vindt u terug op de website.

3

Moet Je Weten jaargang 26, nummer 15

9 april 2019

Nieuws uit de groepen:
Groep 3
OKVO Muziekvoorstelling voor groep 3
Op 2 april was het eindelijk zo ver. Na weken geoefend te hebben mochten de
kinderen van groep 3 naar de muziekvoorstelling ‘Johan en het GIGA grote geheim’.
De kinderen hebben kunnen genieten van een grappige voorstelling over een
jongen die niet normaal was en een groot geheim met zich mee droeg. Helaas mag
groep 3 het geheim niet verklappen…! Dank aan de ouders, oppas en opa die ons
naar de Muzelinck in Oss brachten en ons na de voorstelling terug naar school
brachten.

De grote rekendag in groep 3
Na een spetterende opening begon ook groep 3 met de grote rekendag. De hele dag stond in het
teken van verhoudingen. Wat vreemd is dat nou een deur? Wie wil er nou in de klas van groep 3
wonen. Op de deur hing een briefje: ‘Ik ben naar zwemles! Groet , M.’ Wie zou ‘M.’ zijn en waarom
is die deur zo klein? In groepjes gingen de leerlingen uit groep 3 opzoek naar antwoorden. Door
gebruik te maken van de verhoudingen van ons lichaam konden de kinderen zelfs meubels kiezen
voor het huis van M. Met veel betrokkenheid en plezier hebben de kinderen van groep 3 gemeten,
onderzocht en antwoorden gevonden op het raadsel: Wie woont er achter dat deurtje?

Verhalenparel groep 3
Volgende week start groep 3 met een voorleesproject van de Rode
Draad genaamd de Verhalenparel. Voorlezen heeft iets magisch en
voorlezen is voor kinderen in groep 3 zeer belangrijk en een prima
manier om ze enthousiast en nieuwsgierig te maken naar verhalen die
zij over een tijd zelf kunnen lezen. In een vijftal weken worden vier
boeken voorgelezen. Voorlezen met de verhalenparel zorgt voor een
fantasierijke sfeer en laat kinderen op een creatieve manier verhalen
verwerken. Laat de magie ons maar eens meenemen in de verhalen
van de verhalenparel!
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Groep 8
Er zijn weer een aantal belangrijke zaken de revue gepasseerd(?):):)
 We hebben een musical gekozen. De titel is bij ons bekend, de bestelling onderweg. Benieuwd?
 We hebben genoten van de taarten die onze kinderen hebben gebakken, zomaar omdat ze er
zin in hadden! Leuk toch? Ja en lekker! En uitrekenen hoeveel van alles er nodig was, hoe de
mengverhoudingen waren en wat het kostte was plotseling geen enkel probleem. "En we
brengen eieren van thuis mee om de kosten te drukken!"
 We hebben ons best gedaan tijdens "de grote Rekendag"! Uitdagend en moeilijk!
 We hebben geoefend voor de Eindcito en zijn er helemaal klaar voor. Op 16 en 17 april is het
zover. Op tijd naar bed, flesje water mee en hup, gaan met die banaan!
 Maar eerst nog het schoolvoetbaltoernooi op 10 april in Schaijk (Publiek is welkom!) en de
Koningsspelen op vrijdag de twaalfde! We hebben er zin in.
 We hebben gekozen voor vervolgscholen! Iedereen lijkt een plekje te hebben gevonden!
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