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ALGEMEEN
Agenda
27 juni:
1 juli:
2 juli:
3 juli:
4 juli:
5 juli:

oudergesprekken gr. 1 t/m 6 facultatief en groep 7 (niet facultatief)
afscheidsmusical groep 8 voor familie etc.
afscheidsmusical groep 8 voor ouders
11.00 uur rode loper afscheid groep 8; 12.45 uur kennismaking groepen
13.00 uur jaarsluiting
vrije dag en start van de zomervakantie

Jaarsluiting
Zoals we eerder hebben gemeld komt de ouderbedankmiddag van woensdag 26 juni te vervallen
en wordt deze gecombineerd met de jaarsluiting. U bent op donderdag 4 juli om 13.00 uur van
harte welkom op de speelplaats.

Afscheid juf Loes, intern begeleider
Beste ouders, verzorgers,
19 jaar geleden maakte ik, op deze voor mij o zo vertrouwde school, een start als juf in groep 1.
Vanaf dat moment ben ik 14 jaar werkzaam geweest ‘voor de klas’ en kon ik 5 jaar geleden de stap
maken richting de IB-taken. Ik heb al die jaren mogen rekenen op jullie vertrouwen en mogen
meedenken in de ontwikkeling van jullie kinderen. Ik heb genoten van mooie gesprekken, het
delen van zorg, een fijne samenwerking, de gezamenlijke zoektocht naar ‘passend onderwijs’.
Maar nu is de tijd aangebroken om me verder te ontwikkelen op een andere plek. Komend
schooljaar blijf ik mijn IB-taken uitvoeren in Deursen, sta ik daar weer voor de klas (groep 6-7-8) en
start ik met de middenmanagementopleiding. Genoeg leuke plannen, maar dat neemt niet weg dat
afscheid nemen toch altijd een beetje pijn doet…
Graag schud ik jullie persoonlijk nog even de hand tijdens de jaarsluiting op 4 juli. Mocht dit niet
lukken, dan wil ik jullie via deze weg danken voor jullie vertrouwen, voor al het moois wat jullie
kinderen me brachten, voor een schatkist aan fijne herinneringen…
Tot ziens!
Loes
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Bijna vakantie.....
Mijn eerste jaar op ‘de Bogaard’ zit er bijna op. Een eerste jaar om kennis te maken met de
leerkrachten, de leerlingen en u, de ouders. Ik kan niet anders zeggen dat ik het afgelopen jaar als
plezierig heb ervaren. Het team bestaat uit hardwerkende en capabele leerkrachten, de leerlingen
zijn divers in hun talenten, de ouders betrokken en positief kritisch.
Nieuwe plannen voor onze school hebben teamleden en ik volop. In september wordt het nieuwe
vierjarenbeleidsplan gepresenteerd. Hierin wordt de koers bepaald voor de komende jaren. In het
nieuwe schooljaar zullen we een nieuwe rekenmethode kiezen. De Vreedzame School wordt
verder geïmplementeerd. En met het team staan we stil bij de nieuwste inzichten rondom het
lesgeven. De plannen voor het nieuwe schoolplein worden verder vormgegeven. Helaas zitten we
nog niet voldoende aan het budget om in de vakantie te beginnen. Er komt nog een sponsoractie in
het najaar.
Daarnaast zijn er vergaande plannen om het interieur van de school aan te pakken. Hier vertel ik u
meer over tijdens de informatieavond in september.
Ik wens u en uw kinderen van harte een hele fijne zomervakantie en graag zie ik weer op maandag
19 augustus.
Marijke Devillers

Warmte
Het is warm! Maar dat geeft ons ook de kans om iets anders te doen dan gewoonlijk. De leerlingen
van de groepen 1 t/m 3 hebben genoten van het waterfestijn gisterochtend op het schoolplein.
Ennnn....dinsdag, na de lunch kregen alle kinderen een waterijsje.
Tijdens deze warme dagen hebben we er vooralsnog niet voor gekozen onze lestijden aan te
passen. Dit heeft er onder andere mee te maken dat onze leerlingen al om 14.15 uit zijn. De
warmste uren van de dag moeten dan nog komen.
Zoals eerder gemaild: leerkrachten zijn vrij hun activiteiten aan te passen. Een enkele groep gaat
bijvoorbeeld zwemmen of kiest een koeler lokaal beneden.
Alles doen we op dit moment een versnellinkje lager....dat werkt toch het beste!
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Vakantierooster
In de nieuwsbrief van mei hebben wij u geïnformeerd over de schoolvakanties 2019-2020.
Inmiddels zijn ook de studiedagen en overige vrije dagen vastgesteld. Hieronder het volledige
schema. Dit wordt overgenomen op de jaarkalender, die u aan het begin van het nieuwe schooljaar
ontvangt.
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag:
Tweede Paasdag:
Meivakantie:
Bevrijdingsdag:
Hemelvaart:
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie:

14 t/m 18 oktober 2019
23 december t/m 3 januari 2020
24 februari t/m 28 februari 2020
10 april 2020
13 april 2020
20 april t/m 1 mei 2020
5 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
13 juli t/m 21 augustus 2020

Studiedagen:

vrijdag 6 september 2019
vrijdag 6 december 2019
vrijdag 31 januari 2020
dinsdag 24 maart 2020
maandag 4 mei 2020

Om te onthouden....
Wilt u alvast de volgende twee data opschrijven in uw agenda?
Woensdag 4 september 2019 is de algemene en groepsinformatieavond. Donderdag 14 mei 2020
is een algemene ouderavond.

Ouderraad en medezeggenschapsraad:
Namens ons team en alle leerlingen wil ik de ouders van
ouderraad en de medezeggenschapsraad van harte bedanken
voor hun inzet dit schooljaar. Dankzij hen kunnen er vele
activiteiten georganiseerd worden. Bijzonder prettig is het actief
meedenken door hen om onze school nog beter te maken. Ik
vertrouw erop dat we volgend jaar op dezelfde constructieve wijze
kunnen samen werken.
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Zomers!
Graag wil ik de activiteiten van de versiercommissie onder de aandacht
brengen. Een zeer actieve, enthousiaste groep moeders heeft het hele schooljaar
de school in allerlei passende sferen gebracht.
Nu is de school helemaal in zomerse sferen . Op de ramen/deuren van elk
lokaal en in div hoekjes bv bij de kleutergroepen zijn versieringen aangebracht
zoals, tentjes, ijsjes, zonnen etc. Het ziet er leuk en sfeervol uit.
Kijk er eens naar als u in de school bent.
De moeders komen bij elkaar om plannen te maken, te knutselen en het werk te
verdelen. Soms worden de versieringen zelf gemaakt, soms gekocht en soms
materialen gebruikt uit onze "versier- voorraad". Natuurlijk kan
niet iedereen op dezelfde dag maar door goede afspraken te
maken komt het altijd weer voor elkaar. Ze werken veelal in
kleine groepjes.
Complimenten en dank van alle kinderen en het team
hiervoor.
In het nieuwe schooljaar gaan zij hier graag mee door. Denkt u "dit is ook wat voor mij " meldt u
aan , dat kan nu maar ook in het begin van het nieuwe schooljaar . Informatie en/of aanmelden bij
juf Carla, groep 4.
Nogmaals dank aan onze actieve en creatieve versiergroep.
Juf Carla

Schoolspullen 2019-2020
Enkele jaren geleden zijn we gestart met het door leerlingen zelf laten
meenemen van een aantal schoolmaterialen. Enerzijds bespaart dit de
school kosten, anderzijds is gebleken dat kinderen zuiniger en bewuster
omgaan met hun eigen spullen. Ter herinnering nog even de regeling die
door ons wordt gehanteerd: kinderen mogen eigen schoolspulletjes
meebrengen. Voor kinderen die het pakketje schoolspullen niet of niet
compleet hebben, zorgt de school voor de benodigde materialen. Hieronder
een overzicht van wat er voor de verschillende groepen nodig of gewenst is:
Groepen 1 en 2:
Gezien de aard van de materialen die in deze groepen worden gebruikt, zorgt de school zelf voor de
aanschaf hiervan.
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Groep 3:
Gezien de aard van de materialen die in deze groepen worden gebruikt, zorgt de school zelf voor de
aanschaf hiervan.
Groepen 4 en 5
1 doos kleurpotloden (12 stuks)
1 set (vilt) stiften
Schaar
Prittstift
Markeerstift (alleen groep 5)
Gum en liniaal (30 cm)
Blauwe balpen (alleen groep 4)
Kladblok
Groepen 6 en 7
1 doos kleurpotloden (12 stuks)
Potlood (HB) Schaar
Prittstift
Gum en liniaal (30 cm)
Groene en rode balpen
Stiften
Kladblok
Schaar (eventueel)
Markeerstift
Tabbladen met 10 onderverdelingen (4-rings)

Groep 8
Zie groep 6 en 7

We adviseren de kinderen hun spullen van hun naam te voorzien.

Dag groep 8
Het zit er al weer bijna op voor de kinderen van groep 8. Eerst de musical en ten
slotte nemen we op woensdag 3 juli om 11.00 uur op de speelplaats afscheid van de
andere leerlingen. Ze komen dan vanaf de trap over de rode loper waar ze aan het
einde van de loper van de leerkracht hun basisschooldiploma ontvangen.
Wij wensen Niels, Fabiënne, Niek, Bram, Ties, Justin, Guusje, Guusje, Lotte, Eva, Priem, Meike,
Liselotte, Ruben, Quinty, Froukje, Elke, Wytse, Julia, Lynn, Ilse, Ryan, Jaylin en Dalea alvast een fijne
zomervakantie toe en heel veel succes op jullie nieuwe school!!! Het ga jullie goed en kom nog
eens langs!
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Vacature GMR
Beste ouders, verzorgers,
Voor de oudergeleding van de GMR is er begin dit schooljaar een vacature ontstaan. Die wordt
momenteel ingevuld door Susan van Tieland van “onze Bouwsteen” te Beugen; zij vult de functie
van penningmeester in. Dit gebeurt naar aller tevredenheid. Voor de personeelsgeleding bestaan
er drie vacatures. De MR van “de Bogaard” polst collega’s of zij bereid zijn, deel te nemen aan de
GMR. Mocht u vragen hebben, dan hoor/lees ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Willy Loeffen, lid van de GMR

Verjaardagen juli
Juli
Dag
2
3
4
5
6
10
11
13
16
16
16
18
20
21
22
24
25
27
27
30

Naam
Hugo van de Kamp (2009)
Bram van den Hoek (2007)
Pleun Hendriksen (2009)
Sophie de Vries (2011)
Isa van Dijk (2015)
Thomas van de Ven (2012)
Lennon Kuijpers (2011)
Sef van den Akker (2012)
Flore Bakker (2013)
Lars van Daalwijk (2008)
Nick van Daalwijk (2008)
Kelsey Ramas (2009)
Luuk van Lier (2015)
Nienke van der Ven (2009)
Maes van IJzendoorn (2007)
Jurre Stevens (2009)
Fayènn van Els (2012)
Veron Barten (2008)
Coen van den Heuvel (2014)
Louis Geenen (2012)

Groep
7
6
4
1
4
4
3
1-2A
7
7
6
1
6
7
5
3
7
1-2A
3
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Augustus
3
3
8
11
12
17
19
29

Suus van Berkel (2010)
Luuk van Breda (2012)
Eva de Nobel (2015)
Wout Ykema (2010)
Lisa Spijkers (2012)
Tygo van der Vlist (2011)
Jurr van Summeren (2015)
Jolijn van Lanen (2010)

5
3
1
5
3
4
1A
5

Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2
Alweer 2 weken geleden zijn we op schoolreisje geweest naar
’t Kwekkeltje in Rosmalen met alle kleuters en groep 3. Wat
was het er fijn, het was droog en niet te warm.
We werden getrakteerd op een ijsje van de ouderraad. De
volgende dag hebben we hier een tekening over gemaakt.

De laatste weken voor de zomervakantie is ons thema
‘vakantie’. Wat kun je allemaal doen in de vakantie, wat is o.a. kamperen. De laatste letter die we
leren is de letter ‘z’ van zomer. In de klas hebben we een campinghoek en we spelen met de
watertafel.
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Deze week gaan de kinderen van groep 2, die naar groep 3 gaan, twee keer een middag
kennismaken in groep 3. De kinderen van groep 3 gaan dan naar de kleutergroepen.
Natuurlijk moet er voor de zomervakantie nog worden gepoetst zodat we het nieuwe schooljaar
schoon en fris kunnen beginnen. U heeft hier een mail over ontvangen. Jammer genoeg heeft nog
niemand zich aangemeld voor het poetsen op maandagmiddag 1 juli vanaf 13.00u.
We nemen in de laatste week afscheid van Tobias en Deejay. Zij gaan beiden naar een andere
school. Wij wensen hen een fijne tijd en veel succes toe!

Afscheid Tobias, groep 1-2A
Na 3 jaar is het tijd voor Tobias om de overstap te maken naar speciaal onderwijs. In de 3 jaar dat
Tobias op De Bogaard heeft gezeten, heeft hij enorme stappen voorwaarts gezet in zijn
ontwikkeling. Zijn spraak/taal is sterk verbeterd, hij snapt beter wat er van hem gevraagd wordt en
hij is zich meer omgevingsbewust (en nog zoveel meer). Daarnaast zijn we blij dat hij veel kinderen
in zijn directe omgeving heeft leren kennen en dat kinderen hem ook zien staan. Bij evenementen
in Ravenstein, maar ook in de winkel of op straat klinkt er vaak “Hallo Tobias”.
Wij danken iedereen voor alle vragen, begrip, interesse, medeleven, kansen, opstekers en hulp die
wij en Tobias hebben gekregen. Ouders, school-en klasgenootjes, leerkrachten, begeleiders, en het
schoolbestuur.
Jorlan, Anita en Benthe

Groep 8
Wat hebben we het leuk gehad op schoolkamp. Volop vrienden en vriendinnen, verrassende
activiteiten, lekker eten, veel lol, veel regen, veel vuur en weinig slaap. Je zou de foto’s moeten
zien! Dat kan trouwens want de ouders van kinderen uit groep 8 kregen dagelijks updates via de
app dus zoek maar iemand uit die je de foto’s en filmpjes wil laten zien.
En nu gaan we afscheid nemen. Een spreuk toevoegen aan de muur in de school.
Maar eerst nog de musical. Het belooft een succes te worden. De teksten zitten, aan het decor is
hard gewerkt dus oefenen en oefenen, dan komt het wel.
Donderdag a.s. gaan we de liedjes ten gehore brengen bij de kleuters, maandag 1 juli vanaf half 11
voeren we de musical op voor onze schoolgenoten en dinsdag is dan de afscheidsavond waarin we
voor de derde keer de hele musical spelen. Derde keer?? Ja, want wilt u de musical graag zien en
behoort u niet tot de schoolgenoten of gezinsleden van de schoolverlaters, dan is er toch nog een
mogelijkheid: Maandagavond vanaf half 8 spelen wij “Het dak eraf!” voor jullie.
Kost wel 2.50 euro p.p. maar dan heb je ook wat! Drankje erbij?
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En tot maandag 19 augustus!
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