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ALGEMEEN
Agenda
t/m september
Deze week:
26 augustus:
27 augustus:
30 augustus:
3 september:
4 september:
6 september:
25 september:

hoofdluiscontroles
verkiezing kinderraad
20.00 uur MR vergadering
demonstraties Mad Science diverse groepen
MJW nummer 2
18.30-21.00 uur informatieavond alle groepen
studiedag team; kinderen vrij
kinderpostzegels

Start schooljaar
Beste ouders en kinderen,
De kop is eraf! Gisteren zijn (hier en daar nog onwennig) bijna alle kinderen gestart bij hun nieuwe
juf of meester. De leerkrachten zijn met hen enthousiast het begonnen.
Dit schooljaar starten Niki Siebers (onderwijsassistent) en Rick van Tienen officieel als vaste
medewerkers. Beiden hebben vorig jaar ook bij ons gewerkt op basis van vervanging. Tine Evers is
een geheel nieuw gezicht voor u. Zij is de nieuwe intern begeleider en stelt zich in deze “Moet je
weten” voor.
De jaarplanning is zo goed als af, deze ontvangt u volgende week. Dit schooljaar gaan wij als team
verder met het implementeren van de Vreedzame School, het technisch lezen en ons oriënteren op
een nieuwe rekenmethode.
Het nieuwe schoolplein zal deze schooljaar gerealiseerd worden.
In oktober krijgen alle groepen nieuwe digitale borden. Daarnaast gaan wij binnenkort een keuze
maken voor nieuw schoolmeubilair. Kortom, er staat weer genoeg op de rol.
Ook dit jaar nodig ik u van harte uit mij aan te spreken als u iets wilt weten of ergens mee zit. Ik
loop meestal aan het begin van de dag op het schoolplein. Uiteraard mag u me ook mailen en
bellen.
Namens alle teamleden wens ik u en uw kind(eren) een heel fijn schooljaar!
Marijke Devillers
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Welkom!
Gisteren zijn er nieuwe leerlingen gestart. Welkom aan Eva en Jurr (groep 1-2A),
Winta en Isa (groep 1-2B), Thomas (groep 4), Charlotte (groep 5), Koen en Ulrike
(groep 7).
Sarah van Duren, die vorig schooljaar in groep 4 is begonnen, is in de
zomervakantie terug gegaan naar Vietnam. Wij wensen haar daar veel geluk!

Verjaardagen
Augustus
Dag
3
3
8
11
12
17
19
29

Naam
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)

Groep
6
3
1-2A
6
4
4
1-2A
6

Tom Hendriks (2008)
Manon van der Meer (2012)
Maud van Dijk (2008)
Fleur Marijnissen (2013)
Wes van Mierlo (2008)
Emma Heurkens (2010)
Siebe van Uden (2010)
Sem van Uden (2010)
Tim Komen (2011)
Jurre de Reus (2013)
Siebe Loeffen (2013)
Feley Dawit Meakele (2012)
Julius Gjergji (2014)
Tobias Groot (2007)
Rens Loozen (2009)

7
4
8
3
8
6
5
6
4
3
3
3
1-2B
8
7

September
2
2
5
6
8
10
15
17
19
19
21
22
24
24
29
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Studiedag team
Wij herinneren u er graag aan dat de kinderen vrijdag 6 september vrij zijn in verband met een
studiedag van het team.

Even voorstellen
Mijn naam is Tine Evers en woon in Grave. Ik hou van fietsen, wandelen en
overige gezellige activiteiten ondernemen.
Sinds 1989 werk ik in het speciaal- en basisonderwijs en de laatste 14 jaar als
intern begeleider in Beers, Grave en Beugen. Ik kan ervan genieten om samen
met teamleden een omgeving te creëren waarin kinderen optimaal kunnen
leren en plezier beleven aan hun schoolperiode. Met ingang van dit schooljaar
ben ik werkzaam op basisschool “de Bogaard”. Ik ben vijf dagen per week op
school, vijf uur per dag. De tijden van aanwezigheid zijn wisselend.
U kunt via de leerkracht contact met mij leggen of via de mail:
t.evers@optimusonderwijs.nl.

Fietsenstalling
De vakken van de fietsenstalling worden m.i.v. vandaag als volgt:

Groepen
1-2 en 3

Groep 8

Groep 7

Groep 6 Groep 6
(rechterkant
stalling)

Groep
4

Groep 5

Groep 5

Reservevak
gr. 7 en 8
(linkerkant)

richting speelplaats

richting hoofdingang

GEBOUW
toegangsdeur gr. 3

toegangsdeur
gr. 4 en 6

toegangsdeur
gr. 5
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De verwijzingen naar de vakken zijn ook op de toegangsdeuren van elke groep geplakt. Indien u uw
kind naar school brengt, zou u er dan op willen letten of uw kind zijn/haar fiets in het juiste vak
zet?

Oproep hoofdluisouders
Voor de groepen 1-2A en 1-2B zijn wij op zoek naar ouders die willen meehelpen bij de controles
op hoofdluis/neten. Deze controles vinden plaats na een vakantie van minimaal een week
en neemt ongeveer 1 uur tot 1 ½ uur in beslag. U spreekt met de andere hoofdluisouders
van die groep een (bij voorkeur vaste) dag af en controleert dan de groep. Indien er
hoofdluis en of veel neten worden geconstateerd, vindt er na twee weken een opnieuw
een controle plaats.
Elke kleutergroep heeft nu twee ouders en het zou fijn zijn als er hierop uitbreiding komt
van 1 of 2 ouders. Heeft u wat tijd over en kunt u hierbij helpen, neem dan contact op met
Linda van der Voet, hoofdluiscoördinator, l.vdvoet@optimusonderwijs.nl.

Jaarkalender, alarmformulier, ouderparticipatielijsten, leerlingenlijsten
enz.
De jaarkalender ontvangt u volgende week. Het alarmformulier dat u kunt voorzien van diverse
telefoonnummers ontvangt u deze week via het oudste kind uit uw gezin dat op onze school zit.
De leerlingenlijsten mogen wij in het kader van de privacywetgeving niet zomaar meer verstrekken
maar omdat bij vele ouders toch behoefte hieraan is, gaan we het volgende doen:
Tijdens de informatieavond van 4 september zal in elke groep een leerlingenlijst van die groep
worden neergelegd waarop u eventuele wijzigingen aan kunt brengen. Daarnaast ligt er een
presentielijst met een kolom waarin u kunt aangeven of u bezwaar heeft tegen verspreiding. Na
verwerking van de wijzigingen wordt de leerlingenlijst via de mail verspreid. Van een kind waar
geen gegevens mogen worden vermeld, komt dan alleen de voornaam te staan. Mocht u die avond
verhinderd zijn, dan vragen wij u aan Linda door te geven wat uw wens is.
De ouderparticipatielijsten ontvangt u eveneens op de informatieavond van 4 september.

Vakantierooster
Hieronder hebben wij nogmaals het vakantierooster opgenomen. Deze vindt u binnenkort terug op
de jaarkalender.
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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

20 augustus 2019

Kledingcontainer
Bij de hoofdingang van het gebouw staat een gele kledingcontainer van Curitas. Hierin kunt u kleding,
beddengoed, schoenen enz. deponeren. De opbrengst komt gedeeltelijk ten goede aan beide scholen,
kinderopvang en bibliotheek.

Groepsoverschrijdende activiteiten/zaken
Informatieavond
Graag attenderen wij u nogmaals op de informatieavond voor de groepen op woensdag
4 september. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben wij dit nu op één datum gepland. De
avond start om 18.30 uur met een algemeen gedeelte waarna informatie in de groepen wordt
verstrekt. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Statiegeldactie
Vanaf juli kunt u uw statiegeld bij de Coöp doneren aan de “Ouderraad De Bogaard”. Het geld komt
ten goede aan ons nieuwe schoolplein.
De actie loopt nog tot eind september. Helpt u ons mee?
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Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!

Op 30 augustus komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op “de Bogaard”,
waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
We starten met een spectaculaire science show en de kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag
met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de
belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Schooljaar 2019-2020 staat in het teken van de Ruimte en Chemie.
Wat is er nodig om een echte wereldreiziger te worden? We gaan het zien met zelfs een echte
raketlancering. Gebruik teamwork om een ruimte missie uit te voeren en ontdek dat alledaagse
materialen zijn ontwikkeld voor de ruimte.
Werk met pipetten, erlenmeyers en nog meer, ontdek van alles over laboratoriumtechnieken.
Maak kennis met atomen en chemische reacties. Waarom we onze tanden poetsen? We duiken in
de wereld van zuren en basen. Zet je veiligheidsbril maar op want we gaan aan de slag met PHwaarden en indicatoren.
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter
hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn
immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en
informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Maandag 9-9-2019
Maandag 16-9-2019
Maandag 23-9-2019
Maandag 30-9-2019
Maandag 7-10-2019
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Starttijd: 14:30 uur (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Deelname bedraagt € 62,50 per kind, incl. goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

Schoolspullen 2019-2020
Onderstaande informatie heeft in de laatste MJW van vorig schooljaar
gestaan en brengen wij u in herinnering.
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.
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)

Groep 8
Zie groep 6 en 7
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Potlood (HB) Schaar
Prittstift
Gum en liniaal (30 cm)
Groene en rode balpen
Stiften
Kladblok
Schaar (eventueel)
Markeerstift
Tabbladen met 10 onderverdelingen (4-rings)
Wij adviseren de kinderen hun spullen van hun naam te voorzien.

Nieuws uit de groepen:
Onder dit kopje komt gewoonlijk informatie uit twee groepen te staan. Aangezien wij pas zijn
gestart, stellen wij dit uit tot de nieuwsbrief van 3 september.

Informatie van derden
Tegenover de balie van Linda (administratie) hangt een folderrek waarin u folders kunt vinden. Er
liggen bijvoorbeeld proefnummers van kindertijdschriften, zoals Bobo, Okki, Wild van Freek, Quest
Junior, Zo zit dat. Ook liggen er flyers van typeopleidingen.
U mag de informatie daar zelf weghalen.
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