Nieuwsbrief Moet Je Weten jaargang 27, nummer 3

17 september 2019

ALGEMEEN
Agenda
17 september:
20 september:
25 september:
27 september:
30 september t/m 4 oktober:

nieuwsbrief MJW nr. 3
spelletjesmiddag groep 1-2A en 1-2B
kinderpostzegels gr. 7
sponsorloop groepen 1 t/m 4
08.30-09.30 uur inloop in de groepen

Vacature oudergeleding MR
Eind vorig schooljaar heeft Sabine Kling te kennen gegeven de oudergeleding van de MR te
verlaten. In de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) is daardoor per direct een
vacature ontstaan.
De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met “beleidszaken”, d.w.z. bespreken, standpunt
bepalen, voorstellen doen, adviseren en instemmen t.a.v. alle zaken die met het besturen van de
school te maken hebben. De MR bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers van de ouders (3) en
voor de helft uit vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (3). De raad komt ongeveer 6
keer per jaar bijeen.
Heeft u belangstelling om mee te denken over beleidsmatige schoolzaken, meldt u dan aan als
kandidaat voor de MR. Dit kunt u doen door een mail te sturen waarin u uzelf voorstelt en
motiveert waarom u de juiste kandidaat bent om de MR te komen versterken.
Wanneer er meerdere geïnteresseerden zich melden, dan volgen er automatisch verkiezingen.
Aanmelden kan tot en met 30 september. Daarna zal de verkiezingsprocedure starten. Voor meer
informatie of om u aan te melden kunt u terecht bij Nanda Mols of John Loeffen
mr.bogaard@Optimusonderwijs.nl

Schooltijden
Schooljaar 2019-2020……
De schooltijden zijn niet gewijzigd, maar voor de duidelijkheid nog even de juiste tijden:
Alle dagen mogen de kinderen om 8.25 uur naar binnen en om 8:30 uur starten de lessen in alle
groepen. De dag eindigt om 14.15 uur.
Oudergesprekken zijn mogelijk na een afspraak of eventueel na schooltijd. Voor schooltijd is dat
niet haalbaar voor een leerkracht.
Wilt u er samen met uw kind op toezien dat uw kind op tijd op school komt? Wij starten om
8:30 met de lessen, extra instructie of pre-teaching.

Dit is zowel belangrijk en prettig voor uw kind als voor de leerkrachten als iedereen
ook echt aan de slag kan gaan om 8.30 uur.
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Leesonderwijs, zo blijft het leuk!
Goed kunnen lezen is ontzettend belangrijk voor een kind. Op school wordt er extra geoefend met
de leerlingen bij wie het leesproces niet vanzelf vlot verloopt. Ook als ouder kun je je kind op
allerlei manieren stimuleren om met lezen bezig te zijn. Want hoe meer je kind leest, hoe beter je
kind gaat lezen.
Leesplezier
Het is niet belangrijk wát een kind leest, maar dat een kind plezier beleeft aan het lezen. Staar je
niet blind op AVI-niveaus, vergeet de vooroordelen over stripboeken, laat overal moppenboekjes
rondslingeren. Voorkom dat het kind lezen gaat zien als een verplichte schoolse activiteit en laat
het ervaren hoe fijn en ontspannend lezen is. Wie graag leest en ervan uitgaat dat lezen plezierig is,
zal zich gestimuleerd blijven voelen om te lezen.
Geniet samen van het lezen, dit is echte quality-time!

Even voorstellen…..
Hoi lieve ouders,
Mijn naam is Melony, Ik ben 22 jaar oud en woon in Arnhem. Ik volg
de opleiding Pedagogiek aan de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen in Nijmegen.
Ik heb tot mijn 18de op een eiland in het Caribbean genaamd
Curaçao gewoond. Hier heb ik een hele leuke jeugd met mijn ouders,
broers en zus gehad.
Naast mijn studie en stage werk ik ook twee keer per week bij een
groenteboer in Arnhem. In mijn vrije tijd reis ik graag door heel
Europa en streep ik zoveel mogelijk landen van mijn bucketlist af.
Ik loop de komende paar maanden op de maandagen en dinsdagen
stage bij Willy Loeffen, intern begeleider.
Ik heb ontzettend veel zin in komend half jaar en hoop nog veel te
leren en iedereen op de Bogaard te leren kennen.
Groetjes,
Melony Chin-A-Lien
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Techno Promo
Inmiddels zijn de data voor het bezoek aan Techno Promo bekend.
Groep Programma keuze

Datum en tijd

7

- Maken van producten
- Construeren, installeren, verbinden

Do. 31 oktober 2019
Van 09:00 tot 11:45 uur

6

- Maken van producten
- Elektro en energie

Do. 14 november 2019
Van 09:00 tot 11:45 uur

- Maken van producten
Do. 21 november 2019
- Construeren, installeren, verbinden
Van 09:00 tot 11:45 uur
Willen de ouders van de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 deze informatie zelf toevoegen aan de
jaarkalender?
8

Sponsorloop groepen 1 t/m 4
Zoals bekend vindt op vrijdag 27 september door de kinderen van de
groepen 1 t/m 4 een sponsorloop plaats met als doel geld op te halen voor
ons schoolplein.
De kinderen van groep 8 zijn druk met de voorbereidingen.
Op vrijdag 12 september hebben de kinderen een sponsorformulier mee naar huis gekregen en we
hopen dat alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 genoeg sponsoren zullen vinden. De ingevulde
formulieren moeten uiterlijk 23 september weer ingeleverd worden bij de groepsleerkracht.
Op 27 september aan het eind van de dag krijgen de kinderen de formulieren met daarop het
gelopen aantal rondjes en de verdiende bedragen mee naar huis. U kunt dan samen met uw kind
het geld gaan inzamelen.
Uiterlijk 4 oktober levert u dan het formulier en het geld weer bij de groepsleerkracht in.
De kinderen lopen op de grote dag maximaal een half uur een parcours op de speelplaats.
U bent van harte uitgenodigd om vanaf 9:00 uur de kinderen te komen aanmoedigen.
Wij hopen op een mooie opbrengst en een gezellige dag.
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Inloopochtenden
In de week van 30 september t/m 4 oktober bent u van harte welkom om eens een les mee te
maken in een van de groepen van uw kinderen.
Tussen 8.30 en 9.30 uur kunt u zien hoe onze leerkrachten anno 2019 lesgeven in rekenen en taal.
Bij alle klassen komen intekenlijsten te hangen, hierop kunt u aangeven wanneer u komt. Vanwege
de grootte van sommige groepen kunnen er niet meer dan vijf of zes ouders per keer een kijkje
nemen.

Communicatie
Wij willen u zo goed en volledig mogelijk informeren over het reilen en zeilen op onze school en
over de ontwikkeling van uw kind. Wij hebben gemerkt dat door de hoeveelheid informatiestromen, niet alles bij u aan komt.
Bram Dekker (leerkracht van groep 7) gaat in de komende weken onderzoeken welke moderne
middelen er zijn om de communicatie met u te vereenvoudigen. Uiteraard houden we u goed op
de hoogte en zullen mogelijk een aantal ouders vragen deel te nemen aan een klankbordgroep.
We hopen in de loop van dit schooljaar samen met u tot een betere manier van communiceren te
komen.

Inschrijven broertjes en zusjes
Heeft u een jonger kind dat over geruime tijd 4 jaar wordt, dan stellen wij het op prijs alvast de
inschrijving te mogen ontvangen. Een inschrijfformulier is te verkrijgen bij de administratie.

Nieuws uit de groepen:
Groep 3
Thema Kern 1 VLL
In Kern start leerden we opa, Kim en Sim al kennen. Opa heeft een vreemde pet. Met deze pet kan
hij prachtige verhalen vertellen en dit keer vertelde opa het verhaal over Trien en Troela. Trien en
Troela wilden in de supermarkt eitjes kopen, maar helaas was deze gesloten. In hun zoektocht naar
een ei komen ze onder andere in de dierentuin en in een dierenwinkel. Na een grote zoektocht
vinden Trien en Troela een ei in de kippenren op het puddingboomplein. In het verhaal kwamen
allerlei dieren voor. Daarom dat de leerlingen van groep 3 aan de slag zijn gegaan met het thema
Dieren.
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Samen maakten de leerlingen een thematafel, zoem de bij, dieren van papier, een dierentuin in de
bouwhoek, kleurrijke vogels en nog veel meer. Over enkele dagen beginnen wij aan een nieuwe
kern en gaan we aan de slag met het volgende thema. Wat zou het thema van groep 3 zijn?

Groep 6
We zijn volop aan het oefenen met onze persoonlijke leerdoelen. Zo heeft iedereen voor spelling
een eigen leerdoel. Als er goed geoefend is, controleren we of de doelen zijn behaald en starten
we met een nieuw doel. Leuk om iedereen zo gemotiveerd te zien werken!
Thuis kan er ook geoefend worden, uw kind kan u vertellen hoe.
Er worden volop opstekers gegeven in groep 6! Alle kinderen hebben een envelop mee naar huis
gekregen waarin 30 opstekers zitten. Ook proberen we tussendoor zoveel mogelijk opstekers te
geven aan elkaar.

Foldermaterialen
In het folderrek liggen nog steeds proefnummers van kindertijdschriften zoals Okki, Taptoe enz.
Ook ligt er allerlei informatie over typeopleidingen. U mag de informatie daar zelf weghalen.

5

Moet Je Weten jaargang 27, nummer 3

17 september 2019

6

Moet Je Weten jaargang 27, nummer 3

17 september 2019

7

Moet Je Weten jaargang 27, nummer 3

17 september 2019

8

