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ALGEMEEN
Agenda
9 september:
19.30 uur MR-vergadering
14 september:
studiedag; kinderen vrij
15 t/m 25 september: entreetoetsen groep 8
22 september:
MJW nr. 3
23 september:
kinderpostzegels groep 7
30 september:
start Kinderboekenweek

Wat heb ik genoten!!
Beste leerlingen en collega’s van “de Bogaard”,
Mijn afscheid was een ware aaneenschakeling van verrassingen:
• Donderdags werd ik door mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen op school afgehaald om, na een
versnapering in het amfitheater, met zijn allen terug te fietsen naar huis,
• vrijdags een mooi ritje op de hak-puf tractor van Mathieu onder escorte van
een grote John Deere van Jan, met daarin, Pieter, de cameraman van omroep
Walraven,
• langs de route de kinderen van “de Bogaard”, enthousiast zwaaiend en
zingend,
• een warm onthaal voor de school, en naar binnen gaan door een erehaag van leerlingen,
• binnengekomen een kop koffie met passend gebakje en vervolgens het interview door Nannie van
omroep Walraven,
• de groepen die na elkaar hun opwachting maakten in het amfitheater en per groep een deel van
een zelfontworpen gebaksservies aanboden,
• Henriëtte verzorgde namens de ouderraad een lieve toespraak en overhandigde een mooi cadeau,
• Harrie v.d. Ven, voorzitter van het schoolbestuur kwam me feliciteren,
• een lunch met mijn collega’s en mijn echtgenote,
• daarna verzorgden mijn collega’s diverse ludieke presentaties en Marijke hield een treffende
toespraak, dit ging gepaard met de nodige cadeaus en
• tot slot nog een gezellig samenzijn en daarna werd ik uitgezwaaid door mijn collega’s.
Lieve kinderen, collega’s en allen die hun bijdrage, in welke vorm dan ook, geleverd hebben,

en de lieve groeten van Willy, Ria en van onze (klein) kinderen.
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Online informatieavonden
Woensdag 9 september a.s. ontvangt u vanuit de groepen een informatiebulletin. Hierin wordt
informatie verstrekt over de groep van uw kind en stellen de leerkracht(en) zich voor aan u. In de
week van 14 september hebben alle groepen online een moment waarop u kennis kan maken met de
leerkracht(en) en eventueel vragen kunt stellen aan hen. Houdt u uw mail in de gaten?

Inhaalprogramma
Onze school organiseert een inhaal- en ondersteuningsprogramma naar aanleiding van de lockdown
vorig schooljaar. Dankzij de subsidie die de overheid biedt om deze achterstanden weg te werken,
kunnen wij bijna 30 leerlingen ondersteunen.
Deelnemende leerlingen zijn geselecteerd op basis van hun resultaten aan het eind van het vorige
schooljaar. Wij zien bij hen (ondanks alle inspanningen thuis) in verhouding minder ontwikkeling dan
bij hun klasgenoten.
De kinderen die deelnemen aan dit programma krijgen drie keer per week voor schooltijd les in met
name lezen, taal en spelling. Twee keer per week gaat dit onder schooltijd. Karin Jeurink en Leonie
van der Meulen verzorgen de lessen voor schooltijd, Elke Arts is een externe die onder schooltijd met
de kinderen werkt.
Alle kinderen komen uiteraard met toestemming en medewerking van hun ouders. Dit programma
start deze schoolweek en loopt tot de kerstvakantie.

Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2B
(Informatie uit de Parro-app van 4-9-2020)

Vandaag werd Aap ( van de Vreedzame School) 5 jaar. Dat moest gevierd worden natuurlijk, maar hoe
gaat dat ook alweer, een feestje vieren in de klas?
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Groep 6
(Informatie uit de Parro-app van 2-9-2020)

Samenwerken tijdens de rekenles.

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.

Informatie van derden
In het wandfolderrek is allerlei informatie, zoals typeopleidingen enz. Wilt u informatie? Vraag dan uw
kind of hij/zij de informatie uit het wandfolderrek wil halen. Hieronder treft u ook allerlei flyers aan
van een typeopleiding, jeugdactiviteiten, open dag scouting Ravenstein en yogalessen voor kinderen
en volwassenen.
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Yogales voor kinderen en volwassenen en mindfulness voor volwassenen
Beste mensen,
Hopelijk kijken jullie allemaal terug op een fijne zomervakantie. Afgelopen maanden heb ik
skeelerles gegeven op het schoolplein. Ik heb ervan genoten om iedereen op een speelse
manier in beweging te brengen en te zien hoe kinderen zich niet alleen op motorisch vlak
ontwikkelen maar ook op persoonlijk- en sociaal gebied. De laatste skatelessen zullen
gegeven worden op maandag 24 september. Ik ben van plan om volgend jaar weer een
nieuwe skeelercursus aan te bieden.
Om toch op een sportieve en ontspannen manier in contact te blijven met de mensen in de
buurt zou ik graag yogalessen willen aanbieden voor kinderen en volwassenen en een
mindfulness cursus voor volwassenen. Aangezien we nog steeds moeten omgaan met de
beperkingen die ons worden opgelegd ivm corona, is wat meer aandacht voor jezelf extra
belangrijk. Lichamelijke - en geestelijke ontspanning versterken je immuunsysteem en je
belastbaarheid. Daar wil ik graag aan bijdragen.
De yogalessen zijn geschikt voor mensen die geen of weinig ervaring hebben met yoga. In
2008-2009 heb ik een yoga opleiding gevolgd, die ik niet volledig heb afgerond. Sindsdien
beoefen ik zelf regelmatig yoga, pranayama en meditatie. De positieve effecten hiervan wil
ik jullie graag laten ervaren. Dit kan per persoon variëren van rust, lenigheid, kracht, conditie,
bewustzijn, innerlijke stilte enz. De opbouw van een yogales ziet er zo uit;
• Ontspanning in ruglig, dmv lichaamsbewustwording in het hier en nu zijn.
• Losmaak oefeningen, aandachtige ‘warming up’
• Asana’s/ yogahoudingen
• Ontspanning in ruglig, waarnemen wat het effect van de asana’s is op je lichaam
• pranayama/ adem oefeningen
• Meditatie in zit
Voor de kinder yogalessen zal er regelmatig een thema aan bod komen. De oefeningen
gaan spelenderwijs, soms in tweetallen en vragen ‘iets’ meer van mijn creativiteit om nog
beter aan te kunnen sluiten bij hun beleving. Dat vind ik heerlijk! ;0)
Mindfulness lessen
Mindfulness is aandacht schenken op een open en niet-oordelende manier, met de daarbij
behorende houding van nieuwsgierigheid, zorgzaamheid en acceptatie.
Mindfulness wil
niet de situatie zelf veranderen, maar je manier van observeren en zo je automatische
reactie op je ervaringen. Een positief effect is dat je meer bewust wordt van wat zich in je
lichaam en hoofd afspeelt. Veel mensen kunnen daardoor beter omgaan met hun
lichamelijke en emotionele spanning of (chronische) pijn. Tijdens 8 wekelijkse bijeenkomsten
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doe je oefeningen in Feldenkrais, yoga en meditatie en leer je je te concentreren op je
ademhaling. Een groepsles duurt 2 uur en vraagt de discipline om 45 minuten per dag zelf
te oefenen om een blijvende leefstijl verandering te creëren.
Kosten
Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren op sociaal maatschappelijk niveau. De
lessen wil ik graag laagdrempelig en toegankelijk houden voor iedereen in deze buurt,
ongeacht de leeftijd, opleidingsnivo, culturele achtergrond enz. De kosten wil ik daarom
‘relatief’ laag houden en mogen van mij nog steeds op donatiebasis zijn. De huur van de
zaal is echter 15 euro per uur en daarom denk ik aan de volgende prijs als richtlijn.
• Kinder yogalessen van 1 uur; 5 euro per les,
• Volwassen yogalessen van 1,5 uur; 7,50 euro per les.
• Mindfulness training van 2 uur; 12,50 euro per les.
De mindfulness training is inclusief onbeperkt toegang tot een online mindfulness cursus met
geleide meditaties, adem- en Feldenkrais oefeningen en een uitgebreide cursusmap.
Data en tijden
De gymzaal van de basisschool is nog beschikbaar op donderdagavond. Op donderdag 24
september wil ik graag een proefles (op donatiebasis) geven voor geïnteresseerden, op de
volgende tijden.
• 17.00-18.00 uur kinderyoga (6 t/m 12 jaar)
• 18.15-19.45 uur volwassen yoga
• 20.00-22.00 uur mindfulness
Elke les kan doorgaan bij deelname van minimaal 5 personen. Per groep denk ik aan een
maximum aantal van 10 personen. Deelname geschied op volgorde van inschrijving. Na de
proefles kan ik inventariseren wie er door willen gaan en op hoeveel groepen we uitkomen.
Afhankelijk hiervan kunnen de lestijden veranderen. In principe start ik vervolgens op
donderdag 1 oktober t/m donderdag 17 december. De les op donderdag 22 oktober valt uit
in verband met de herfstvakantie.
Praktisch
Trek makkelijk zittende kleding aan zodat je je vrij kan bewegen, bij voorkeur in laagjes i.v.m
de afwisseling van actieve en passieve oefeningen. Neem je eigen dekentje,
(meditatie)kussentje en yogamatje mee, warme sokken en een flesje water,. Voor de
mindfulness les natuurlijk ook je cursusmap en pen en papier.
Deelname
Je kunt je via dit e-mail adres; jjfkersten@gmail.com opgeven voor de
proefles op 24 september tot uiterlijk zondag 20 september onder
vermelding van; je naam, leeftijd, contactgegevens (tel.nr. en e-mail
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adres), mogelijke vragen/ suggesties enz. Afmeldingen voor de (proef)les ontvang ik graag
telefonisch of via de app op 06-82676222.
NB
Mocht je je op willen geven voor de yoga of mindfulness cursus die start op 1 oktober dan
hoor ik dat het liefst aan het eind van de proefles. Mocht je toch nog even bedenktijd nodig
hebben dan verneem ik je deelname graag uiterlijk zondag 27 september.
Voorwaarden
• Deelnemers nemen hun eigen yogamatje, handdoek, kussentje, dekentje mee.
• Deelnemers hebben een aansprakelijkheidsverzekering.
• Deelname geschied geheel op eigen risico.
• We houden ons aan de voorwaarden van het RIVM ivm Covid 19; 1,5 meter afstand.
• Ik geef les op persoonlijke titel, vanuit hobby/ passie en niet vanuit mijn bedrijf.
Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten.
Hartelijke groetjes,
Joyce Kersten
jjfkersten@gmail.com
06-82676222
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