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Schoolinformatie
Personeel
Met het herstelproces van juf Tamara en juf Gulden gaat
het gelukkig de goed kant op. Beide juffen zijn al vaak op
school om ondersteunende taken uit te voeren. Juf Tamara zal naar alle waarschijnlijkheid na de paasvakantie
haar werkzaamheden in de LAN Vlinders groep weer oppakken. Er zullen dan twee LAN groepen zijn. Een groep
onder leiding van juf Mikaela en een groep onder leiding
van juf Tamara. Ook de terugkeer van juf Gulden komt
steeds een stapje dichterbij.
Schoolafspraak van de maand
Je gaat met anderen om zoals jij wilt dat ze met jou omgaan
 We behandelen anderen, zoals we zelf behandeld willen worden
 We houden elkaars spulletjes netjes
 We luisteren naar elkaar/laten elkaar uitpraten
 We geven op een rustige manier kritiek
 We zeggen wat we niet prettig vinden
Ouderbijdrage
Let op: 13 april is de schoolreis, heeft u uw ouderbijdrage
al voldaan?
Wij vragen aan alle ouders een ouderbijdrage van € 46,50
om feesten en uitstapjes te kunnen organiseren. U kunt
de ouderbijdrage overmaken naar rekeningnummer
NL28RABO014.3858.408 ten name van: 13LW Boog Bospolder MR, te Rotterdam, onder vermelding van
“voornaam én achternaam van uw kind(eren) + geboortedatum(data)”. U kunt ook contant betalen bij juf Jane en
juf Manal.
Leerlingen waarvan de ouderbijdrage niet is betaald, kunnen helaas niet mee op schoolreis en meedoen aan de
feesten of (educatieve)uitstapjes die georganiseerd worden vanuit het schoolfonds.
Schoolreis
Op vrijdag 13 april gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis.
De bestemmingen zijn inmiddels bekend:
Groep 1 t/m 5: Duinrell
Groep 6 en 7: De Efteling

Groep 8 gaat later dit schooljaar op schoolkamp (van 2
juli tot en met 6 juli).
IEP-toets
Groep 8 maakt dit jaar de IEP-toets. Dit is een nieuwe
eindtoets, die op De Boog Bospolder in de plaats is gekomen voor de eindtoets van Cito. Deze IEP-toets ziet er
aantrekkelijker uit en duurt korter: twee dagen i.p.v. drie
dagen. De IEP-toets wordt op 17 en 18 april afgenomen.
Voorafgaand aan deze data wordt er in de klas geoefend
met de vraagstelling. Ook kunt u thuis gewoon blijven oefenen met Squla of Junior Einstein op de computer, er
komen soortgelijke vragen in de IEP-toets.

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2 de Hondjes
Wist u dat de Hondjes:
Mooie knutselwerkjes hebben gemaakt over “Pasen”
De letter “S” en de letter “B” hebben geleerd
Groep 1 het getal 8 en groep 2 het getal 18 hebben
geleerd
Leuke paasverhalen hebben gehoord
Weten waarom een boek een titel heeft en waarom
deze ook op de rug van een boek staat
In de klas de puzzel en de taalhoek zijn gekomen
Op de gang de huishoek en de bouwhoeken zijn gekomen
Weer fijn in de zandtafel kunnen spelen
Groep 6 Gorilla’s
Maandag 26 maart zijn wij in het Natuurhistorisch Museum geweest. Dit was een geweldig uitje! Wij hebben allemaal heel veel geleerd over verschillende dieren. Wij hebben skeletten gezien,
maar ook dieren in potten. Het educatieve programma Wat Zeggie? sloot
goed aan. De printer van het museum
deed het niet, dus mochten wij als journalisten door het museum lopen om het
dierendagblad aan te vullen! In tweetallen gingen wij uit elkaar. Wij kregen een
tas mee met spullen die ons hielpen bij

het beantwoorden van de
vragen. Dit was een superleuke ervaring geweest! Wij raden iedereen aan om naar het Natuurhistorisch Museum te
gaan. Ramon, het skelet van de Aziatische olifant, vindt
het leuk als er kinderen langs gaan om over hem te leren.
Groep 7/8 De Tijgers
In groep 7/8 wordt er gewerkt aan het thema de Tweede
Wereld oorlog. We zijn het thema gestart met een gastles
over ‘Het vergeten bombardement’. De heer Polet vertelde zijn persoonlijke verhaal over hoe 75 jaar geleden een
deel van onze wijk Bospolder-Tussendijken per ongeluk
werd verwoest door Amerikaanse bommenwerpers. De
kinderen hebben verhalen en gedichten geschreven over
deze ingrijpende gebeurtenis. Het allermooiste verhaal of
gedicht wordt voorgedragen tijdens de herdenking op zaterdag 31 maart in Park 1943. We sluiten het thema af
met een wandeling onder begeleiding van een gids langs
de brandgrens van het ongeval.
LAN Vlinders
Op 8 maart zijn wij naar de kinderboerderij geweest. Alleen is
deze dag letterlijk in het water
gevallen. Het heeft zo hard geregend, dat wij kletsnat terug op
school zijn gekomen. We gaan
nog een andere keer terug, als
het wat mooier weer is. Dan
kunnen we ook in de knuffelwei
knuffelen met de dieren.

Op 16 maart was de nationale
pannenkoekendag. Onze school
deed er aan mee. De Vlinders
hebben voor de hele school
pannenkoeken gebakken. Ze
waren heerlijk en volgend jaar
doen wij weer mee. Bedankt
moeder van Flemento (groep 6)
dat u ons heeft geholpen!

Op donderdag 22 maart zijn de leerlingen van de LANgroep maar de dierentuin geweest. Dit was ontzettend
leerzaam en ondanks het koude weer ook gezellig. Wij
willen daarom de ouders bedanken voor ons extra uitje.
En de moeder van Ilyas en de vader van Leule en Abenezer bedankt voor jullie begeleiding.

Nieuwe leerlingen
Welkom
In de maand maart is Dzhan in de LAN Vlinders groep
gekomen. Veel plezier op De Boog Bospolder!
Inschrijven? Wees er op tijd bij!
De kleutergroep is flink aan het groeien en daarom is het
fijn voor de organisatie om te weten op hoeveel kinderen
er gerekend kan worden dit schooljaar en volgend schooljaar. Wordt uw kind vóór juli drie jaar? Maak dan snel een
afspraak! Wij maken met veel plezier tijd voor u vrij.

Ouderkamer
Themaochtend
Donderdag 5 april komt Bernadette de wijkverpleegkundige in de ouderkamer om te praten over voeding.
Vaderavond
Dit jaar wordt de vaderavond gehouden in Bospolder. Vaders, vaderfiguren als ooms of grote broers zijn met de
kinderen welkom op donderdagavond 12 april van 18.30
uur tot 19.30 uur. Er worden activiteiten georganiseerd
waarbij de band tussen vader (vaderfiguur) en kind en
vaders onderling zal worden versterkt. U krijgt nog een
persoonlijke uitnodiging in de week ervoor.
OOG
Maandag 16 april komt de organisatie SOL in de ouderkamer om voorlichting te geven over het project OOG
(Onderwijs Ondersteunend Gedrag).
Tevredenheidspeilingen
De inlevertermijn van de tevredenheidspeilingen is inmiddels afgelopen. Momenteel worden alle ingevulde formulieren verwerkt. Zodra de uitkomst binnen is, zullen we u
op de hoogte stellen van de resultaten.

Brede school
Minifinal
Op 12 april is de mini-final en de kinderen van groep 5 t/m
8 zullen allemaal deelnemen aan één van de vier sporten.
Ouders zijn welkom om te komen kijken of een team te
coachen.
Schooltoernooien
De komende periode staan in het teken van veldvoetbal.
De kinderen krijgen een brief als ze mogen deelnemen
aan het toernooi. Er zijn heel veel aanmeldingen, dus helaas kunnen niet alle kinderen meedoen.
Koningsspelen
Op vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen en deze zullen
voor beide Bogen georganiseerd worden in Schiemond.
Er zullen activiteiten zijn in de speeltuin, het Huis van de
Wijk, het Cruyff Court en in en om de school. Om het een
onvergetelijke dag te maken zijn we nog op zoek naar
ouders of verzorgers om te helpen met het begeleiden
van de kinderen bij de spellen. Voor vragen of als u zich

wilt aanmelden kunt u een email sturen naar jdewit@obsdeboog.nl of u kunt zich opgeven bij juf Latifa of
meester Jeroen.
Circusoptreden
Op maandagmiddag 9 april is er na schooltijd op het
schoolplein een korte circusvoorstelling van de Stadsparade om publiek te werven voor het Circusstad Festival 2018
van 2 t/m 6 mei in Rotterdam.

Medezeggenschapsraad

vinden we het belangrijk dat de kinderen van onze school
ook in aanraking worden gebracht met de verschillende
musea in onze stad. Ook buiten school valt er veel te leren. De MR kan dat mogelijk maken vanwege de ouderbijdrage.
We vragen u dan ook de ouderbijdrage te betalen. Het is
vrijwillig, maar dat is het organiseren van de educatieve
uitjes en het schoolreisje voor de school ook.
Donderdag 19 april is de volgende vergadering.
De agenda wordt de week ervoor bekend gemaakt.

MR vergadering
Zoals u kunt zien in deze nieuwsbrief zijn er al enkele groepen op educatief uitje gegaan. We zijn er blij mee dat de
school ons initiatief hiervoor heeft overgenomen. Als MR
Wanneer

Wat

Wie

Woensdag 28 maart

Grote Rekendag

Groep 1 t/m 8

Veldvoetbaltoernooi

Groep 5 en 6

Donderdag 29 maart

Teamdag - leerlingen vrij

Groep 1 t/m 8

30 maart t/m 2 april

Paasvakantie

Iedereen

Woensdag 4 april

Veldvoetbaltoernooi

Groep 7 en 8

Donderdag 5 april

Themaochtend: Voeding

Ouders

Dinsdag 10 april

Open lessen

Ouders en belangstellenden

Donderdag 12 april

Minifinal

Groep 5 t/m 8

Open Lessen

Ouders en belangstellenden

Vaderavond

Vader (vaderfiguren) en kinderen

Schoolreis

Groep 1 t/m 7

Kennismakingsdag VO

Groep 8

Maandag 16 april

Themaochtend: OOG

Ouders

Dinsdag 17 april

Afname IEP-toets

Groep 8

Woensdag 18 april

Afname IEP-toets

Groep 8

Veldvoetbaltoernooi ½ finale, onder voorbehoud

Groep 5 t/m 8

Vrijdag 20 april

Koningsspelen

Groep 1 t/m 8

Woensdag 25 april

Veldvoetbal finale, onder voorbehoud

Groep 5 t/m 8

27 april t/m 11 mei

Meivakantie

Iedereen

Vrijdag 13 april

