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ALGEMEEN
Agenda
3 december:
5 december:

nieuwsbrief MJW nr. 8
08.25u 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

6 december:
17 december:
18 december:
20 december:

Verjaardagen
December
Dag
1
3
6
7
8
10
12
14
14
19
20
21
22
28
29
29
29
29
30

Naam
Ulrike van de Ven (2009)
Roos Gjergji (2012)
Jaydee van Els (2009)
Lot Jaspers (2011)
Elise van Lier (2008)
Hynth Rietveld (2014)
Tom van Zonsbeek (2008)
Daan Kerkhof (2012)
Jill Hoefnagel (2015)
Jim Megens (2008)
Lotte van Uden (2008)
Mitch van Dieten (2008)
Roos van Dommelen (2012)
Nikki Calatz (2009)
Susie Buijink (2010)
Jort Glaudemans (2008)
Sofie Hamers (2012)
Yosef Kiflemariam Mehari (2009)
Fynn Berns (2013)

Groep
7
4
6
4
7
1-2B
8
3
1-2B
7
7
7
4
6
5
7
3
5
3
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Afscheid
John Badri is donderdag 5 december voor het laatst op onze school in verband met verhuizing naar
Berghem. Wij wensen John veel plezier op zijn nieuwe school en veel woonplezier in Berghem. We
zullen je missen…. Laat nog een keer weten hoe het met je gaat.

Welkom!
We verwelkomen:
• Noa Hamers is groep 1-2A;
• Noah van der Vlist in groep 1-2A;
• Lynn van Lieshout is onlangs gestart in groep 1-2B;
• Ashley Mazen in groep 6 (Ashley is al een aantal keren in de groep geweest maar start officieel
per 6 januari 2020).
We hopen dat jullie een leuke tijd op onze school zullen hebben.

Juf Carla 40 jaar in het onderwijs
Juf Carla van groep 4 is op dinsdag 7 januari 2020 40 jaar werkzaam
op onze school. Dit heugelijke feit laten we natuurlijk niet
onopgemerkt voorbij gaan en op die dag viert zij dit samen met
haar leerlingen met een feestelijk uitstapje. Daarnaast wordt er
ook nog een feest gehouden met al haar collega’s en
oud-collega’s. Alvast van harte gefeliciteerd juf Carla!!

In de groepen 1-2b, 4 en 6 zijn we gestart met het uitproberen van Parro. Een handig
communicatiemiddel tussen ouders en onze school. De eerste ervaringen zijn positief: de app (en
online-versie) is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Uiteraard gaat er soms nog iets mis, maar
daarvoor is het een pilot.
Ongeveer 85% van alle gezinnen in de drie klassen zijn al gekoppeld aan Parro.
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Even voorstellen….
Hoi hoi,
Mijn naam is Lennart van Vooren en ik loop dit schooljaar stage op basisschool
“de Bogaard”. Ik ben nu bij groep 1-2 en ongeveer op de helft van het
schooljaar ga ik bij de bovenbouw lessen geven. Nog even kort over mijzelf: Ik
ben 22 jaar en woon in Wijchen. Op dit moment studeer ik aan de PABO en
zit ik in mijn 2e jaar. Voordat ik aan de PABO ben gestart heb ik nog een
sportopleiding gedaan waarbij ik gym heb gegeven op verschillende
basisscholen. Daarnaast heb ik ook nog een half jaar in Frankrijk gewerkt als
animator, op een camping via Vacansoleil (European Leisure Jobs). En ik werk
vooral nu in de vakanties al een paar jaar bij KION, dit is een stichting met verschillende BSO’s
en kinderopvang in Nijmegen en omgeving. Hier zorg ik voornamelijk voor sportstimulering van de
kinderen.
Verder ben ik enthousiast en kijk ik uit naar dit schooljaar! Ik heb er zin in!
Groetjes, Lennart

Nieuw schoolplein
Samen met de uitvoerder van het schoolplein, John van der Rijt van Proludic, zijn we bezig met het
maken van een planning voor de eerste fase van de realisering van het schoolplein. Ondanks alle
inspanningen van de kinderen, teamleden en ouders uit de medezeggenschapsraad en ouderraad,
is het binnen gehaalde subsidiebedrag niet toereikend om het gehele schoolplein aan te pakken.
Maar er is voldoende om het een en ander te vernieuwen.
Houdt u de MJW goed in de gaten? Wij zijn op zoek naar sterke mannen en vrouwen voor het
ontmantelen van de huidige speeltoestellen.

3

Moet Je Weten jaargang 27, nummer 8

3 december 2019

Interne contactpersonen
Op school is het wettelijk verplicht om een klachtenregeling te hebben. Als onderdeel hiervan
hebben wij interne contactpersonen op school. De interne contactpersonen zijn er voor de
kinderen, ouders en medewerkers van de school. Voor medewerkers en ouders staat hierover
informatie in de schoolgids. Op onze school zijn de interne contactpersonen: Tine Evers en
Karin Pouwels.
In de groepen wordt door de groepsleerkracht uitleg gegeven over de interne contactpersonen.
Ook gaan beide contactpersonen elke groep langs om zich voor te stellen. Aan de kinderen wordt
verteld dat als zij op school een probleem ervaren, bijvoorbeeld met een groepsgenoot of met
iemand anders op school, waar zij met die persoon niet uitkomen, zij dit in eerste instantie met
hun juf of meester kunnen bespreken om tot een oplossing te komen. Als dit om de een of andere
reden niet kan of als het vervelende gevoel/probleem blijft, kunnen zij ook terecht bij de interne
contactpersonen van de basisschool. De kinderen kunnen daarvoor net zoals de medewerkers en
de ouders, gebruik maken van de mail of van de gele brievenbus in de hal van de school.
De interne contactpersoon nodigt het desbetreffende kind uit, luistert en vraagt o.a. of (en zo ja
welke) stappen al zijn gezet om het probleem op te lossen en wie nog meer van het probleem af
weet. Samen met het kind bekijkt de contactpersoon welke route bewandeld kan of moet worden.
Het kind wordt, daar waar dat kan, geholpen bij het vinden van een oplossing.
De beide contactpersonen voor ouders zijn bereikbaar op hun mailadressen:
k.pouwels@optimusonderwijs.nl / t.evers@optimusonderwijs.nl

Karin Pouwels

Tine Evers

4

Moet Je Weten jaargang 27, nummer 8

3 december 2019

Post van Sinterklaas
Maandag 25 november kwamen alle groepen bijeen in het amfitheater en bracht piet Bastiaan ons
een bezoek. Hij heeft gerend, want dat moest van Sint. Hij kwam ook de ideeënbus legen, want
Sint is erg benieuwd naar de ideeën van de kinderen. Piet zelf is ook heel blij met de leuke ideeën,
want hij was het rennen helemaal beu. Piet heeft daarna ook nog even een bezoekje gebracht aan
alle groepen.

Kerstviering
Op woensdag 18 december vieren wij Kerst op de Bogaard.
De kinderen zijn vanaf 17.00 uur welkom en kunnen via de hoofdingang
naar binnen gaan.
In de klaslokalen geniet elke groep van het diner. Zie hieronder de
informatie over het kerstbuffet.
Om 18.00 uur gaan we met alle kinderen naar de gymzaal voor de viering. Daarbij zijn uitsluitend
de ouders welkom. De leerkrachten zullen dit jaar een kerstmusical opvoeren. Tussendoor zingen
de kinderen bijpassende liederen.
Om 18.15 uur zal de gezamenlijke viering starten. Wij vragen ouders van de groepen 1 t/m 6 hun
kind(eren) na afloop in de groepen op te halen. U kunt dan meteen uw schaal /spullen meenemen.
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Informatie kerstbuffet woensdag 18 december 17:00-18:00 uur
Op woensdag 18 december hebben alle kinderen een gezamenlijk kerstbuffet in de groep. We
willen u vragen om hier (samen met uw kind) iets lekkers voor te maken. Dit jaar kunt u bij de
groepsouder van uw kind middels de app doorgeven welk hapje uw kind
mee zal brengen.
Een aantal praktische zaken:
•
•
•

•
•
•
•
•

Graag de hapjes om 17:00 uur in het lokaal brengen.
Warme hapjes graag opgewarmd brengen.
Graag alles op een eigen schaal voorzien van de naam van uw
kind. Deze neemt u na afloop van de kerstviering weer mee naar
huis.
Vanwege de bereiding in de klas (veiligheid) hebben we tosti’s niet op de
lijst staan.
Dit jaar kunt u zich inschrijven om een hapje óf om drinken te verzorgen.
8 à 10 hapjes per kind zodat er geen eten verspild hoeft te worden. Wilt u zich aan deze
aantallen houden?
Onze voorkeur gaat uit naar gezond.
Informeer bij uw leerkracht of klassenouder of er kinderen in de groep zijn met allergieën
en waar u dan op moet letten.

Bedankt en veel plezier met de voorbereiding!

Schilderen
Ook onze schilderspieten hebben daags voordat Sinterklaas arriveerde de nodige capriolen
uitgehaald……. Het trappengat is inmiddels ook wit.
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Nieuws uit de groepen:
Groep 4
Groep 4 is helemaal in de Sinterklaassfeer.
We hebben heerlijk geknutseld over Sinterklaas. Prachtige wasco/ecoline werkstukken gemaakt.
Te zien op onze cirkel in de gang. In het groepslokaal is de Sintsfeer ook helemaal top. We hebben
"Fitte Pieten" geknutseld , sta-pieten, ringpieten, hoepelpieten en pieten op de bok. Verder
hangen er ook nog leuke mijters met een baard van ringslingers. Natuurlijk ook veel
Sinterklaasliedjes gezongen. Laat de Sint donderdag maar komen! We hebben er zin in.
Natuurlijk rekenen, lezen en schrijven we ook over Sint en zijn Pieten. o.a. Dobbelsteenlezen met
Sintverhalen. Opdrachten in het Sinterklaaswerkboekje.
Als u uw kind thuis wat wilt laten oefenen stellen wij voor de tafels van 2, 5 en 10. De websites
tafeltjesoefenen.nl en tafelkampioen.nl zijn ook goed te gebruiken.
Wij wensen iedereen een fijne Sinterklaas en 'n lekker lang weekend.
Karin en Carla

Groep 8
Groep 8 is de afgelopen periode druk bezig geweest met het zelf bedenken en maken van
spelletjes. Er waren een aantal eisen waar het spel aan moest voldoen: het moest origineel zijn en
iedereen moest een bijdrage leveren.
Na afloop moesten de spellen natuurlijk wel getest worden.
Wat een ontzettend mooie, leuke spellen zijn er gemaakt. Wij zijn trots!
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Aan het werk met de spelletjes….

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.

Foldermaterialen
In het wandfolderrek tegenover de administratie hangt een folderrek waar u zelf de informatie
mag weghalen.
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Informatie van derden
Tandartsbus
Op de volgende dagen staat de tandartsbus van Mondzorgvoorkids weer voor het gebouw. Wilt u
rekening houden met het parkeren van uw auto?
Woensdag 4 december
Maandag 9 december
Woensdag 11 december
Donderdag 12 december

Maandag 16 december
Dinsdag 17 december
Woensdag 18 december
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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de klassikale typecursus van de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor
de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Schrijf in voor
1 januari en ontvang extra voordeel.
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf
(verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan te
leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf;
in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent
ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind
anders.
Startdatum: donderdag 5 maart 2020
Lestijd:
14:30 tot 15:30 uur
Leslocatie: Basisschool De Bogaard, Stationssingel 10 5371 BB RAVENSTEIN
•
•
•
•
•
•
•
•

De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Korting voor snelle beslissers
Schrijf jouw kind(eren) in voor 1 januari en ontvang €25,- korting.
Je betaalt dan € 160,- in plaats van € 185,-.
Let op: Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten, Team van de Typetuin
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Activiteit in Den Achterhof
Huisseling

Kinderkerst ochtend
14/12
We gaan dit jaar weer kerststukjes
maken en iets leuks knutselen voor de
kerst.
Graag tot zaterdag 14 december in
Den Achterhof
Huisseling
Aanvang 10:30
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