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ALGEMEEN
Agenda
week 21 oktober:
22 oktober:
25 oktober:
31 oktober:
4 november:
5 november:

hoofdluiscontrole
Nieuwsbrief MJW nr. 5
13.30 uur spelletjesmiddag groepen 1-2
mediatorenoverleg
ochtend groep 6 naar Slabroek
Nieuwsbrief MJW nr. 6

Algemeen
Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR)
We zijn blij om mede te kunnen delen dat de oudergeleding van de MR is versterkt door Marion
Derks. Wij heten Marion bij deze van harte welkom. Hieronder stelt zij zich voor.
Ik ben Marion Derks en ik sluit me aan bij de MR van “de Bogaard”. Woonachtig in Ravenstein,
samen met Giedo en onze zoontjes Sem (groep 4) en Mats (groep 2a) die met veel plezier naar
school gaan. Zelf heb ik de Pabo gedaan en ben ik een aantal jaar werkzaam geweest als leerkracht.
Op dit moment werk ik bij KC De Klimboom in De Rips als pedagogisch medewerker bij het
kinderdagverblijf/peuterwerk, de BSO en ook 2 dagdelen ter ondersteuning in groep 1-2-3. Een
gevarieerde baan, werkzaam met kinderen in de leeftijden van 0 tot 13 jaar. Ik vind het leuk en
interessant om een bijdrage te leveren aan de MR. Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust.

Staking 6 november a.s.
Zoals u mogelijk uit de media heeft vernomen, roepen de vakbonden leraren, onderwijzend
ondersteunend personeel en directieleden uit het basis- en voorgezet onderwijs op om op 6
november a.s. te gaan staken. De onderwijsbonden roepen hun leden in het basis-, speciaal- en
voortgezet onderwijs op om woensdag 6 november te gaan staken.
De bonden doen deze oproep om de politiek te overtuigen dat ze nu moeten investeren in het
onderwijs. Om de werkdruk te verminderen, voldoende leerkrachten en een fatsoenlijk salaris!
Wij zijn nog aan het inventariseren of wij als school hieraan meedoen. Wij brengen u zo snel
mogelijk op de hoogte zodra hierover een besluit is genomen.
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Even voorstellen……
Hallo!
Mijn naam is Amber van den Heuvel en ik loop dit jaar iedere
donderdag stage op “de Bogaard”.
Ik ben een eerstejaars studente Pedagogiek aan de HAN Nijmegen.
Dit schooljaar loop ik mee met Tine, de intern begeleider.
Ik ben 19 jaar en woon in Oss. Ik werk al 3 jaar achter de kassa bij de
Jumbo en al sinds mijn 12e pas ik zeer regelmatig op kinderen tussen de 012 jaar. Met kinderen bezig zijn vind ik heel leuk en ik ben ook heel erg
geïnteresseerd in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen, vandaar de keuze voor de
studie pedagogiek.
Ik kijk heel erg uit naar komend schooljaar en wie weet tot ziens!

BHV oefening
In het geval van calamiteiten wordt er geregeld een BHV oefening gedaan. Zo
ook donderdag 24 oktober. Om 10.45 uur gaat het alarm en gaan alle kinderen,
medewerkers en bezoekers die in het gebouw aanwezig zijn naar buiten en
volgen zij samen met het team de instructies op van het BHV team.

Vervoer van kinderen in de auto
Onze school verzorgt regelmatig excursies van groepen. Op pagina 8 t/m 10 van deze nieuwsbrief
hebben wij de regels van vervoer in de auto toegevoegd.
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Kinderen en hun buitengewone talenten

Met ingang van heden gaan wij een rubriek “Kinderen en hun buitengewone talenten” publiceren.
Vinden u en uw kind het ook leuk om in deze nieuwsrubriek vermeld te worden, stuur ons dan een
mail met vermelding van de prestatie en een foto van hem/haar met de prijs. De mail kunt u sturen
aan de afzender van deze nieuwsbrief (Linda).

Mirte van de Werken (groep 5) heeft een bijzondere hobby
samen met haar broertje Mike van de Werken (groep 3)
De hobby van Mirte en Mike is quadcross. Dit jaar is Mirte Nederlands
kampioen geworden. En ook nog dubbel kampioen!
Nederland heeft 2 cross bonden, KNMV en MON en bij beide bonden is
Mirte Nederlands kampioen in de klasse van 6 t/m 11 jaar. Een knappe
prestatie en dat als meisje in deze sport tussen de jongens.
Mirte en Mike hebben hun eigen facebookpagina.
Quad crossteam Mirte en Mike van de Werken
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Jaydee en Fayènn zijspan kampioenen!
Sinds begin jaar rijden Jaydee (groep 6) en zijn zusje Fayènn (groep 4) samen wedstrijden in de
zijspan. Jaydee is degene die achter het stuur zit. En Fayènn is de bakkenist. Zij gooit haar gewicht
in de strijd en wringt zich in allerlei houdingen om het zijspan zoveel mogelijk met 3 wielen aan de
grond te houden.
Ze rijden met maximaal 12 zijspannen door elkaar, ingedeeld in 4 verschillende klassen. De
leeftijden zijn variërend van 5 tot ongeveer 18 jaar. Fayènn is de jongste bakkenist. Jaydee en
Fayènn rijden bij de kidsandsidecars en zijn ingedeeld in de C klasse. Dit zijn de jongste teams met
het minste aantal CC. Zaterdag 21 september hebben zij in Berghem de Nederlandse titel in de C
klasse veilig gesteld en dus mogen zijn zich dit seizoen Nederlands Kampioen noemen!
Groetjes Nelleke
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Kampioenen korfbal
Jolijn, Sanne en Emma uit groep 6 zijn dit weekend kampioen
geworden. Ze zijn kampioen geworden met korfbal club TOG E1. Het
was een hele spannende wedstrijd, omdat als het team VIOS zou
winnen dat team kampioen zou worden.
Het was groot feest met champagne. We hebben door de modder
gerold en daarna met kleren aan onder de douche gestaan. Als
laatste hielden we een slaapfeestje bij de club samen met ons hele
korfbalteam.

Indy 2e plaats BMX regio zuid
Hallo allemaal,
Ik ben Indy, 11 jaar, en ik zit in groep 8.
Doordat mijn broer Tom op fietscross zat ben ik op mijn 5e ook begonnen.
Ik vind dit super leuk! Ik train minimaal 2x in de week.
Sinds 2016 rijd ik mee met wedstrijden, in het begin alleen in regio Zuid
maar sinds 2017 ook landelijk. Ik heb, in het seizoen, bijna ieder weekend
een wedstrijd. Soms is dat 1 dag, soms ben ik met papa of mama van
vrijdag tot zondag weg. In de landelijke ranking sta ik in de top, waardoor ik
nationaal en internationaal wedstrijden mag rijden.
Afgelopen zomer heb ik meegedaan aan het
wereldkampioenschap in Zolder waar ik helaas de finale niet haalde
maar wel een super gave week heb gehad. Echt bijzonder om met
meisjes van over de hele wereld te rijden.
In de regio zuid heb ik dit seizoen 8 wedstrijden gereden waarvan
afgelopen weekend de laatste in Valkenswaard was. In het
eindklassement ben ik als 2e geëindigd. Aangezien ik rijd met meisjes
van 11-12 jaar en de jongste ben, ben ik hier heel blij mee! Volgend jaar
mag ik weer starten in deze klasse en ga ik zeker weer voor een
podiumplaats. Het is nu winterstop dus ik heb even geen wedstrijden
meer, maar ik ga keihard trainen voor volgend seizoen!
Groetjes BMX Indy
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Nieuws uit de groepen:
Groep 4
We lezen veel in groep 4. We zijn tijdens de kinderboekenweek naar de bibliotheek geweest om te
luisteren naar welke schrijvers prijzen hebben gewonnen. Wist u dat uw kind een gratis
bibliotheekpasje kan aanvragen?
In de groep lezen we nu voor uit een heel grappig boek: "het poepkasteel". Ook hebben we van de
school nieuwe leesboeken gekregen voor in de groep. Woensdag 2 oktober hebben we tijdens de
Bogaardviering een vrolijk optreden gegeven. De kinderen straalden van oor tot oor.
Vrijdag 27 september hebben de kinderen veel rondjes gerend. Mooi om te zien dat ze zo fanatiek
waren en dat zij op deze manier een bijdrage aan het nieuwe schoolplein kunnen leveren.

Groep 5
Groep 5 heeft sinds maandag 21 oktober een nieuwe leerling erbij: Josef Kiflemarian Mehari. Wij
heten heb van harte welkom en wensen hem en zijn ouders een fijne tijd bij ons op school.
In groep 5 hebben de leerlingen in de afgelopen tijd al heel veel geleerd over allerlei aardse
extremen, zoals tornado’s, aardbevingen en vulkanen. Op dit moment doen ze zelf onderzoek naar
een aards extreem en zijn ze op school een presentatie aan het voorbereiden. Alles wat ze hebben
ontdekt is straks te zien op de Aardse extremen-markt in de klas.
Dit zijn de eisen van het onderzoek:
• In je marktkraam laat je jouw aardse extreem beleven door iets te laten zien, voelen of
horen.
• Leg je uit waar op de wereld deze situatie voorkomt en waardoor.
• Geef je survivaltips voor mensen die in deze extreme situatie terechtkomen.
De leerlingen van andere groepen zijn uitgenodigd om naar de Aardse extremen markt te komen
kijken en de leerlingen van groep 5 krijgen ook de gelegenheid om hun presentatie te tonen aan
hun eigen klasgenootjes. Er is heel enthousiast en serieus gewerkt aan de presentaties!

Groep 8
Kinderboekenweek met groep 8!
De kinderen van groep 8 hebben op maandagmiddag 7 oktober een middag georganiseerd voor de
groepen 1 en 2 rondom het thema van de Kinderboekenweek.
Ze hebben prentenboeken geleend bij de bibliotheek en vervolgens hebben ze in groepjes
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opdrachten bedacht.
Die middag hebben ze in groepjes kinderen voorgelezen en daarna de opdrachten begeleid. Zo was
een groepje bezig met het kleien van de hoofdpersonen, er werd een nieuwe kaft gemaakt voor
het boek en er werd gedanst.
Wat deden de kinderen dit goed! Het was een zeer geslaagde middag. Complimenten voor groep 8.

Informatie van derden
In het wandfolderrek bij de hoofdingang van onze school vindt u allerlei informatie over o.a.
instanties, typeopleidingen.
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Vervoer van kinderen Nederland
Hier een overzicht van de regels bij het vervoer van kinderen in de auto.
Hoofdregel voor vervoer van kinderen
De basisregel is dat kinderen kleiner dan 1,35m in een goedgekeurd en passend
kinderbeveiligingssysteem moeten zitten. Goedgekeurd zijn kinderzitjes met ECE labels. Passend
betekent dat het kinderbeveiligingssysteem aangepast moet zijn aan de lengte en het gewicht van
het kind. Kinderen vanaf 1,35m en volwassenen moeten gebruik maken van de veiligheidsgordel.
Het is niet toegestaan meer personen te vervoeren dan dat er zitplaatsen in de auto aanwezig zijn.
Op het kenteken staat aangegeven hoeveel zitplaatsen de auto heeft.

De uitzonderingen
• Kinderen van 3 jaar en ouder mogen een autogordel gebruiken in plaats van een
kinderbeveiligingssysteem als er op de desbetreffende zitbank al twee
kinderbeveiligingssystemen zijn aangebracht en in gebruik zijn, waardoor er geen plaats
meer is voor een derde zitje. Dit kind mag niet zonder kinderbeveiligingssysteem op de
voorbank worden vervoerd.
• Kinderen vanaf 3 jaar mogen, in incidentele gevallen, de autogordel gebruiken bij vervoer
door een ander persoon dan de eigen (pleeg)ouder. Namelijk wanneer redelijkerwijs niet
verwacht kan worden dat de bestuurder een kinderbeveiligingssysteem bij zich heeft. Het
kind wordt dan vervoerd op de achterbank. Het dient hierbij om vervoer over beperkte
afstand te gaan, zoals bijvoorbeeld een kinderfeestje naar het plaatselijke zwembad. Het
begrip incidenteel moet letterlijk worden genomen. Van incidenteel vervoer is geen sprake
meer als bijvoorbeeld oma elke week de kleinkinderen naar school brengt. Een korte
afstand is volgens het ministerie een afstand van maximaal 50 km.
Tip:
Vervoert iemand anders regelmatig jouw kind dan is er geen sprake meer van incidenteel vervoer.
Zorg er voor dat deze persoon over een goedgekeurd en passend autostoeltje beschikt. Heb je zelf
regelmatig andere kinderen in de auto? Dan is een extra autostoeltje het overwegen waard. Niet
alleen vanwege de boete, veiligheid is natuurlijk het allerbelangrijkste.
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Airbag
Kinderen mogen niet in een naar achteren gericht kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd op
een plaats met een airbag, tenzij de airbag is uitgeschakeld. Het kinderbeveiligingssysteem kan
door de airbag met kracht naar achter worden gestoten, met letsel tot gevolg. Het is bovendien
raadzaam om kinderen tot 12 jaar niet bij een airbag te zetten die is ingeschakeld. Kan de airbag
niet uitgeschakeld worden, dan raden wij aan de autostoel zo ver mogelijk naar achter te zetten.
Algemene regel autogordels
In het kort houdt de regeling in dat op zitplaatsen waar geen autogordels zitten, geen personen
vervoerd mogen worden. Enkele belangrijke punten op een rij:
• Iedereen moet een eigen autogordel gebruiken, twee kinderen/personen in één autogordel
mag niet.
• Iedereen moet over een eigen zitplaats beschikken
• Er mogen niet meer personen worden vervoerd, dan er autogordels aanwezig zijn
• Voor kinderen kleiner dan 1,35 m gelden bovenstaande aanvullende regels

Geen autogordels in het voertuig
• Oudere auto’s hebben doorgaans geen of te weinig autogordels. De wet maakt in deze gevallen
een uitzondering. Hieronder een overzicht met de verplichting voor autogordels naar bouwjaar.
• Bouwjaar voor 1-1-1971: geen verplichting voor autogordels
• Bouwjaar na 1-1-1971: verplicht autogordels op de plaats van bestuurder en alle zitplaatsen
naast de bestuurder als die aan een portier grenzen
• Bouwjaar na 31-12-1989: op alle naar voren gerichte zitplaatsen moet een autogordel
aanwezig zijn, dus ook op de achterbank (heeft een plaats geen autogordel, dan is dit geen
zitplaats)
• Bouwjaar na 1-1-1995: op zowel naar voren als naar achteren gerichte zitplaatsen moeten
autogordels aanwezig zijn.
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Let op:
Hoeft je voertuig op grond van zijn bouwjaar geen autogordels te hebben, dan mag je wel
personen vervoeren. Echter kinderen onder de drie jaar mogen niet in een auto zonder autogordel
worden vervoerd.
(Bron: website ANWB)
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Foldermaterialen
In het wandfolderrek tegenover de balie vindt u allerlei folders.
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