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ALGEMEEN
Agenda
4 maart:
5 maart:
9 t/m 20 maart:
10 maart:
17 maart:
19 maart:
23 maart:
24 maart:
25 maart:
27 maart:
31 maart:

OR-vergadering
vergadering Kinderraad
projectweek Techniek
20.00 uur MR-vergadering
nieuwsbrief MJW nr. 14
ochtend Slabroek groep 4
13.00 uur Bogaviering
studiedag team; kinderen vrij
Grote Rekendag
13.30 uur spelletjesmiddag alle groepen
nieuwsbrief MJW nr. 15

Even voorstellen…..
Hallo,
Mijn naam is Nathalie Vissers. Ik ben 22 jaar oud en woon in Geffen.
Momenteel studeer ik aan de deeltijd Pabo op de HAN in Nijmegen.
Ik zit nu in het derde leerjaar. Ik volg nu de minor Leiderschap in het
onderwijs. Daarvoor ga ik 1 dag in de week naar school en loop ik op
maandag stage bij Marijke tot het einde van het schooljaar. Daarnaast ben
ik werkzaam bij kinderdagverblijf het Beertje in Geffen.
Ik heb erg veel zin in mijn stage bij basisschool de Bogaard!
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Vacature voorzitter ouderraad
Vanaf mei ga ik mijn taken als voorzitter van de ouderraad langzaam neerleggen om te gaan
genieten van de afsluiting van mijn zoon Tom (groep 8) op “de Bogaard”’. Om mijn taken over te
dragen, zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter.
In het kort de belangrijkste taken: de ouderraad organiseert activiteiten op school (samen met het
team) voor alle kinderen. Per schooljaar zijn er 6 OR vergaderingen. Hier heb je de voorbereiding
en leiding van.
Alle klassenouders zijn onderdeel van de ouderraad en zijn indien mogelijk aanwezig bij de
vergaderingen. De ouderraad werkt met werkgroepen per activiteit (carnaval, Koningsspelen,
Sinterklaas etc). Hier maak je samen verdelingen voor en je haakt naar wens aan bij een
werkgroep.
Samen met de penningmeester stippel je grote lijnen uit. Denk aan
het bekijken van de ouderbijdrage, budgetten en nieuwe ideeën. Met
de penningsmeester vorm je ook het bestuur van de ouderraad.
Lijkt je het leuk om zo betrokken te zijn bij school?
Mail (vzr@ziggo.nl) of bel (06-42244980) me voor vragen, meer
info of een aanmelding.
Bij deze wil ik jullie ouders ook meteen bedanken voor alle hulp
die we telkens krijgen bij het organiseren van activiteiten. Zonder
jullie is het niet mogelijk en een stuk minder gezellig!
Blije snoetjes en mooie herinneringen! Dat is waar we het als ouderraad allemaal voor doen.
Henriëtte van Zonsbeek
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Carnavalsviering
Met veel plezier kijken wij als werkgroep terug op een geslaagde carnavalsviering op onze school.
Dit jaar hebben we ervoor gekozen samen met ouders en leerkrachten van ‘t Ravelijn een passend
programma voor beide scholen in elkaar te zetten.
Dit is in goed overleg, erg goed gelukt!
Daarom konden we het traditionele pantoffelbal splitsen zodat de oudere en jongere kinderen
heerlijk hun eigen feestje konden vieren.
Uiteraard waren de jeugdprins en –prinses de baas, maar de kabinetten/prinsen/prinsessen van
De Narrekap, Ravenna’s en de stadsraad waren allemaal aanwezig om de feestvreugde te
verhogen. Jeugdprinses Julie en page Jet van de Nachtgravers waren ook aanwezig. In de loop van
de ochtend vertrokken zij om hun kabinet en jeugdprins te vergezellen bij de carnavalsviering van
Het Schrijverke in Herpen.
Een gedeelte van de ochtend bestond uit spellen, schminken, knutselen en een film kijken. Ouders
waren in grote getale aanwezig om mee te helpen.
Namens alle kinderen willen wij de Coöp van harte bedanken voor de sponsoring van alle gezonde
tussendoortjes en warme worstenbroodjes!
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Nieuws uit de groepen:
Groepen 1-2
De komende tijd starten we met een nieuw thema. Het wordt een bijzondere tijd en het kan af en
toe wat spannend zijn voor sommige kinderen. Wat we gaan doen, houden we voor het
verrassingseffect nog even geheim, maar het wordt leuk!
Wanneer het thema van start zal gaan, zullen we jullie natuurlijk op de hoogte houden van de
dingen die in de klas gebeuren, zodat jullie weten waar de kinderen het over hebben als ze thuis
over de avonturen vertellen.
Mocht je vragen hebben, kom dan gerust even bij ons langs.
Juf Desiré, juf Mayke en juf Linda

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
Op het wandfolderrek tegenover de balie ligt allerlei informatie over diverse onderwerpen. U mag
de info daar zelf weghalen.
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Goed nieuws!
We hebben voldoende aanmeldingen om van start te kunnen gaan met de typecursus! De cursisten zijn hierover
ingelicht.
Hoe gaan wij om met late inschrijvingen?
Inschrijven is nog steeds mogelijk. Op het laatste moment zijn er altijd nog inschrijvingen. Onze typecoach heeft de 1e
les een namenlijst van de ingeschreven deelnemers. Een deelnemer die niet op de lijst staat volgt wel de 1e les, wij
sturen kinderen niet onbegeleid naar huis. Aan het einde van de les krijgt het kind een kaartje mee naar huis voor de
ouders/verzorgers met de informatie om het kind alsnog in te schrijven. T/m de 2e les kunnen kinderen instromen (bij
voldoende plaats). Wilt u uw zoon/dochter alsnog inschrijven dan volgt hieronder meer info:

Voor wie?
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.
Ook voor kinderen met dyslexie.

Wanneer is de typecursus?
Startdatum: donderdag 5 maart 2020
Lestijd: 14:30 tot 15:30 uur
Leslocatie: lokaal naast groep 8 van basisschool De Bogaard, Stationssingel 10 5371 BB RAVENSTEIN

Prijs
185 euro (incl. examen)

Waarom blind leren typen?
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en kunnen
zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind onder begeleiding
leert typen van een type-coach.

De klassikale cursus van de Typetuin
•
•
•
•
•
•

Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.
De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door.
Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.
Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. Liever nog wat
langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar eigen leerproces.

Wat heb je thuis nodig?
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding.
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin.

Aanmelden
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start.

6

Moet Je Weten jaargang 27, nummer 13

3 maart 2020

Onze cursusgroepen zijn maximaal 18 deelnemers groot en vol = vol. Schrijf dus snel in.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,

Irma Hommen
Typetuin / Brightskills
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