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ALGEMEEN
Agenda
4 september:
6 september:
10 september:
12 september:
17 september:
20 september:
25 september:

18.30-21.00 uur informatieavond alle groepen
studiedag team; kinderen vrij
OR-vergadering
vergadering kinderraad
nieuwsbrief MJW nr. 3
spelletjesmiddag groep 1-2A en B
kinderpostzegels gr. 7

Geboorte Jinte
Leonie Fleuren (leerkracht groep 1-2A) is op 5 augustus jl. bevallen van een gezonde
dochter: Jinte. Jinte is het derde kindje van Leonie en Lars. Wij wensen Leonie en
haar gezin veel geluk toe met hun derde kindje.

Oproep klassenouder groep 1-2B
Op de vacature voor klassenouder is helaas geen reactie ontvangen. Graag doen wij via deze
nieuwsbrief een oproep voor een klassenouder van groep 1-2B.

Ouderparticipatielijsten
U ontvangt nog deze week een algemene en een groepsouderparticipatielijst via uw oudste kind op
onze school.

Oproep versierouders
Graag wil ik een oproep doen voor nieuwe ouders voor de versiercommissie. Er is een zeer actief,
enthousiast groepje moeders die het hele schooljaar de school in allerlei passende sferen brengt.
Voor de zomervakantie was de school helemaal in zomerse sferen. Op de ramen/deuren van elk
lokaal en in div hoekjes bv bij de kleutergroepen waren versieringen aangebracht zoals, tentjes,
ijsjes, zonnen etc. Het zag er leuk en sfeervol uit. Er wordt versierd aan de hand van thema’s
bijvoorbeeld herfst, Sint, Kerst etc.
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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 voor elkaar. Ze werken veelal in kleine groepjes. In het
schooljaar 2019/2020 gaan zij hier graag mee door.
Denkt u "dit is ook wat voor mij " meldt u aan. Informatie en/of aanmelden bij juf
Carla, groep 4. Aanwezig maandag en dinsdag.
Juf Carla

Verlofformulieren
Indien u een verlof voor uw kind(ereren) wilt aanvragen dan kunt u ook een formulier vinden op
onze website www.bsdebogaard.nl, onder het tabblad Ouders, absentie/verlof. Daarnaast kunt u
ook zelf een formulier pakken uit het wandfolderrek (tegenover de balie).

Kledingcontainer
Bij de hoofdingang van ons gebouw staat een gele kledingcontainer. Heeft u oude kleding,
beddengoed of schoenen dan kunt u daar gebruik van maken. Een gedeelte van de
opbrengst komt ten goede aan beide scholen, kinderopvang en bibliotheek.

Lege cartridges
Zoals wij een aantal maanden geleden al hebben gemeld, nemen wij geen lege printercartridges
meer aan.

Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2
Gisteren zijn beide kleutergroepen gestart met het thema
“Wij gaan op berenjacht” naar het gelijknamige boek. De
komende twee weken werken we hieraan. De taal-, rekenen gymactiviteiten staan gedurende deze twee weken in
het teken van beren. De letter die de kinderen
aangeboden krijgen is de letter B.
Na dit thema starten we met de kinderboekenweek “Op
reis” waarin vervoersmiddelen centraal staan.
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Groep 5
Al twee weken zijn er voorbij, na een heerlijke zonnige zomervakantie van zes weken. De kinderen
zaten vol verhalen en het was weer een beetje wennen voor iedereen om in het (school)ritme te
komen. Nadat de laatjes weer zijn ingeruimd, de stiften en kleurtjes een plekje hebben gekregen
en de gloednieuwe schriften zijn uitgedeeld, merken we dat de kinderen er ook weer zin in
hebben. Enthousiast hebben ze gewerkt aan de verjaardagskalender en waren verrast dat ze zelf
een leesboek mochten uitzoeken in de bieb. We hebben er ook een nieuw klasgenootje bij;
Charlotte van Asperen kwam voor de zomervakantie al kennismaken en we heten haar nogmaals
van harte welkom op onze school in groep 5. We gaan er met z’n allen een fijn schooljaar van
maken.

Informatie van derden
OPVOEDSPECIAL ‘OMGAAN MET EMOTIES’
Inspirerende avond voor ouders en verzorgers over hoe ze kunnen omgaan met de (heftige)
emoties van hun kind én die van zichzelf. Het resultaat: minder conflicten en meer
gezelligheid thuis.
Op woensdag 9 oktober, van 19.30-22.00 uur zijn alle ouders en verzorgers uit Oss en Bernheze
van harte welkom bij ‘Omgaan met emoties’. De avond wordt gehouden in de Pas in Heesch.
Deelname en parkeren is gratis. Aanmelden via www.centrumjeugdengezin-maasland.nl of 0883742526.
Bang, boos, blij, gefrustreerd, verdrietig, jaloers of teleurgesteld. Allemaal emoties die kinderen
regelmatig ervaren. In de opvoeding is het omgaan met emoties vaak ingewikkeld. Je probeert van
alles, maar kinderen uiten hun emoties primair en daardoor vaak heftig. Denk maar aan een
driftbui, extreme angst of een fikse boosheid. Hoe kan je je kind helpen bij het omgaan met zijn
emoties? Hoe leer je je kind rustig te worden en zich weer fijn te voelen?
Met vriendelijke groeten, team Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Jacqueline, Riejan, Eppi, Lotte, Jenny, Anouk, Tobias en Marga
088-3742526 - info@centrumjeugdengezin-maasland.nl - Schadewijkstraat 6 in Oss
Open van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur. Voor alle vragen over opgroeien en opvoeden en
toegang tot de Basisteams Jeugd & Gezin in Oss en Bernheze.
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