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ALGEMEEN
Agenda
19 november:
2 december:
3 december:
5 december:
6 december:
17 december:
18 december:
20 december:

nieuwsbrief MJW nr. 7
20.00 uur MR vergadering
gezamenlijke spelletjesmiddag
nieuwsbrief MJW nr. 8
sinterklaasviering op de speelplaats; Bogaviering 09.00u vervalt
Studiedag; kinderen vrij
nieuwsbrief MJW nr. 9
kerstviering
kerst-inn tot 12.00 uur; daarna vakantie t/m 3-1-2010

Parro
Al enige tijd krijgen wij als school opmerkingen over de hoeveelheid
informatie die wij aan u verstrekken. Binnen het team zijn we daarmee
aan de slag gegaan, zodat we daar iets aan kunnen doen. Bram Dekker
heeft als ICT-coördinator hierin het voortouw genomen. Hij heeft voor ons andere, nieuwe
communicatiemiddelen onderzocht en daaruit hebben we voorlopig een keuze gemaakt.
Voorlopig, omdat we graag eerst samen met een aantal groepen een proef doen. Zo kunnen we
ontdekken of het nieuwe middel ouders én ons bevalt.
Onze keuze is gevallen op Parro. Dit is een app die u en de leerkrachten kunnen downloaden op
een telefoon en/of tablet. Parro is ook beschikbaar op uw computer of laptop via talk.parro.com.
In de komende week ontvangt u meer informatie over Parro en hoe wij dit gaan gebruiken bij ons
op school.

Stakingsdag 6 november
Zoals u wellicht in de media heeft kunnen lezen is een aantal teamleden aan de slag gegaan in
Woonzorgcentrum Maasland in Herpen. Zie ook de volgende link https://vimeo.com/372958088

Schoolgids en schoolplan
Deze week ontvangt u via uw oudste kind de schoolgids 2019-2020 en het schoolplan 2019-2023.

Post van Sinterklaas
Maandagochtend 18 november waren alle leerlingen in het amfitheater. Daar werd een enveloppe
uit Spanje bezorgd. In de enveloppe zat een brief van Sinterklaas, die hoopt dat de pieten op
5 december mee naar “de Bogaard” komen. De pieten hebben namelijk geen zin om iets te doen
1

Moet Je Weten jaargang 27, nummer 7

19 november 2019

want ze vinden rennen en fietsen maar saai. Nu is aan de kinderen gevraagd met ideeën te komen
hoe de pieten weer te motiveren. Hopelijk worden er veel suggesties in de ideeënbus gestopt.
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Sinterklaasviering
Beste ouders,
Donderdag 5 december is het weer zover, de goede Sint komt een bezoekje brengen aan ‘t Ravelijn
en “de Bogaard”.
We ontvangen Sinterklaas om 8.25 uur op de speelplaats van ‘t Ravelijn.
Voor school verzamelen alle leerkrachten van “de Bogaard” de kinderen van
de eigen groep op ons speelplein. Zij lopen dan gezamenlijk met de
leerkracht naar de speelplaats van ‘t Ravelijn.
U bent van harte welkom om te komen kijken!
De Sint komt deze ochtend ook in alle groepen.
Op donderdag 28 november mogen de kinderen de schoen zetten!

Schilderen

Inmiddels zijn de lokalen van de groepen 1-2, 3, 4 en 6 geschilderd. Het ziet er fris uit.

Moet Je Weten jaargang 27, nummer 7

19 november 2019

Nieuws uit de groepen:
Groep 3:
Veilig leren lezen
Wat was het toch spannend voor groep 3, één hele week naar boven. Gezellig bij de bovenbouw
les krijgen, en dat terwijl groep 3 bij de onderbouw hoort. Helaas kwam daar voor groep 3 na 4
dagen een einde aan en mocht groep 3 terug naar beneden, waar een wit fris lokaal op ze stond te
wachten. Nu kon groep 3 in alle rust kern 4 van veilig leren lezen afronden. In kern 4 stonden de
volgende woorden centraal: wip, zon, zak, bus en jas. Het thema van kern 4 was: ‘waar woon jij?’
Het ging dus over wonen, gebouwen, constructies, bouwen en nog veel meer. Ook hebben de
leerlingen van groep 3 een geschiedenisles gehad, waarbij de leerlingen moesten samenwerken
om woningen van vroeger op een tijdlijn te plaatsen.
Maandag 18 november zijn wij begonnen met kern 5. Het thema van
kern 5 gaat over regeltjes. Maar van wie zijn die regels? Nou jongens
en meisjes, Krisje Kolen is naar het Puddingboomplein gekomen!
Krisje Kolen houdt ervan als alles keurig netjes is; er staat zelfs geen
grassprietje verkeerd op zijn gazon. Dat probeert hij ook zo te houden
met allerlei borden waarop staat wat allemaal niet mag rond zijn huis.
Wat mag dan wel en wat niet? Samen gaan wij het hebben over
regels, afspraken, boetes en nog veel meer. In kern 5 leren de
kinderen de letters: eu, ie, l, ou en uu.

Groep 7:
Groep zeven is van het ene uitje naar het andere gerold. Zo bezochten we TechnoPromo in Cuijk,
waar techniekonderwijs werd aangeboden en vervolgens gingen we naar het IXperium in
Nijmegen, waar de kinderen van alles konden doen op het gebied van programmeren.
Ook kwam Els, van de bibliotheek, op bezoek en heeft ons een cursus voorlezen gegeven. De
spanning zat er goed in.
Op school zijn we ondertussen bezig met ‘politiek en wereldproblematieken”. De kinderen richten
in groepjes een politieke partij op en geven daarin hun visie op verschillende wereldproblemen
zoals stikstof, plastic en bosbranden. Laat de verkiezing maar komen!
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Kinderen en hun buitengewone talenten

Onder deze rubriek vermelden wij stukjes over kinderen met buitengewone talenten. Vinden uw
kind en u het leuk om in deze nieuwsrubriek vermeld te worden, stuur ons dan een mail met
vermelding van de prestatie en een foto van uw kind met de prijs. De mail kunt u sturen aan
Linda van der Voet.

Golfkampioen Olivier
Olivier van Dijk uit groep 6 is afgelopen zondag bij de golf jeugdkampioen geworden van Burggolf
Wijchen! Hij is supertrots op zijn “beker”.
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Informatie van derden
In het wandfolderrek bij de hoofdingang van onze school vindt u allerlei informatie over o.a.
instanties, typeopleidingen.

Uit het V.O.:

