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Schoolinformatie
 Personeel
Zoals u weet nemen meester Henny en juf Manal afscheid van De Boog Bospolder. Wij vinden dit natuurlijk
heel erg jammer; we hebben ons altijd veilig en gerespecteerd gevoeld bij hen en we weten dat ook de ouders hen
altijd gewaardeerd hebben. BOOR heeft inmiddels een
opvolger gevonden: Marja Damman. Binnenkort komt ze
kennismaken met het team, de leerlingen en de ouders
en gaan we samen de toekomst vol vertrouwen tegemoet.
Ook andere leerkrachten zijn op zoek gegaan naar een
nieuwe baan: dichter bij huis of naar een voor hen nieuwe
uitdaging. We gaan afscheid nemen van juf Dagmar. Zij
gaat werken als groepsleerkracht op obs Blijberg, The
International Department of the Blijberg. Juf Gulden gaat
als groepsleerkracht naar obs Dalton Overschie. Juf Debbie heeft een baan gevonden op de Kubus in RotterdamZuid. We gaan hen allemaal missen; ze werken hier namelijk al lange tijd. Maar BOOR stimuleert mobiliteit, want
daardoor wordt kennis verspreid en het team verfrist door
nieuw personeel.Juf Levien blijft de intern begeleider op
De Boog Bospolder. Juf Hayat wordt in Schiemond de
intern begeleider.
Volgende week, tijdens het portfoliogesprek, krijgt u te
horen wie de leerkracht(en) van uw kind wordt.

 Schoolafspraak van de maand
Voor de laatste nieuwsbrief dit schooljaar al onze schoolregels op een rijtje
 Samen gaan we ervoor
 Voor groot en klein zullen we aardig zijn
 Je gaat met anderen om zoals jij wilt dat ze met jou
omgaan
 We zijn een gezonde school
 Samen zorgen we voor een schone en veilige omgeving
 We helpen elkaar om ons aan de regels te houden

 Uitslag tevredenheidspeilingen
De uitslagen van de tevredenheidspeilingen zijn bekend.
De leerlingen gaven de school het rapportcijfer 8,5. Wij
zijn erg blij met deze score, al kijken we ook kritisch naar
verbeterpunten. Het hoogst scoorde het feit dat de leraren
hun begeleiding afstemmen op wat de leerlingen nodig

hebben, het contact tussen de leerlingen goed verloopt en
de omgang van de directeur met de leerlingen. Kritisch
zijn de leerlingen over het feit dat het onderwijs niet goed
aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen en dat
de school weinig aandacht besteedt aan maatschappelijke thema’s. Komend schooljaar wordt er een leerlingenraad opgericht waarin we deze punten eens goed gaan
bekijken.
De ouders gaven de school het rapportcijfer 8,3. Ook hiermee zijn we zeer tevreden. Het hoogste cijfer kreeg de
stelling dat de school er rekening mee houdt dat iedere
leerling anders is. Verder scoren ook hoog dat de school
de leerlingen voorbereid op een leven lang leren, dat de
leerlingen graag naar school gaan, de leerlingen zich veilig voelen en het naar hun zin hebben in de groep. Ook
raden ouders andere ouders aan om voor de school te
kiezen. De ouders hebben wel een kritische kijk op het feit
dat er in het onderwijsaanbod weinig herkenbare relatie
wordt gelegd met de directe omgeving van de school en
de multiculturele stad Rotterdam.

 Thema Dyslexie onderzoek op school
Op maandag 25 juni is de inspectie op school geweest in
het kader van een thema onderzoek dyslexie. Het dyslexie onderzoek wordt uitgevoerd op 200 basisscholen in
heel Nederland. Er zijn observaties uitgevoerd in vier
groepen. Ook is er een gesprek gevoerd met een aantal
leerlingen van de school, een gesprek met teamleden en
een gesprek met de directie, intern begeleider en taalspecialist. De inspecteur heeft na afloop van het onderzoek
aangegeven, dat hij tevreden is over de kwaliteit van de
geobserveerde lessen. Hij heeft ook de school nog enkele
tips gegeven hoe er nog beter met leerlingen met een
dyslexieverklaring kan worden omgegaan en hoe het lees
en spellingsonderwijs op een nog hoger niveau kan worden gebracht. Al met al zijn wij enorm blij met het onderzoek en de uitspraken van de inspecteur.
Aan het eind van het jaar zal de Inspectie een verslag
publiceren met haar algemene bevindingen.
Meester Henny en juf Manal kunnen de Boog Bospolder
zeker met een gerust hart overdragen aan hun opvolgster, juf Marja Damman.

 Sponsorloop
In de afgelopen weken is er nog een klein bedrag binnengekomen voor de opbrengst van de sponsorloop. Het totale bedrag is nu uitgekomen op € 1071,70. Een heel
mooi bedrag dat bij elkaar is gelopen door onze leerlingen!!

Nieuws uit de groepen
 Groep 1/2 de Hondjes
Wist u dat:
 de leerlingen een ontzettend leuke, leerzame dag hebben gehad in de dierentuin
 de kinderen uit groep 2 rekenpuzzels hebben geleend
bij groep 3
 het belangrijk is om in de vakantie samen met papa
en/of mama boekjes te lezen
 de leerlingen werken met het thema: ‘Ik ga op reis en
ik neem mee’
 de leerlingen afscheid hebben genomen van juf Nadine
 de leerlingen op woensdag 11 juli afscheid nemen van
juf Heuria
 Juf Petra en juf Els iedereen een fijne vakantie wensen

 Groep 4 de Dolfijnen
Groep 4 is 14 juni naar het Natuur Historisch Museum geweest. Dit was een heel leuk
uitje! De leerlingen hebben een
speurtocht gedaan en ze zijn er
achter gekomen wie de dief was.
De leerlingen hebben geleerd
om de verschillen te zien tussen
de snavels van gevogelte, geluiden van dieren te herkennen.
Ook hebben ze sporen gevolgd
en nog veel meer. De leerlingen
waren razend enthousiast!
De cito’s zijn afgerond, de portfolio gesprekken komen
eraan en daarna alweer zomervakantie! Het was weer
een leuk en leerzaam jaar!

Nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen
In juni zijn er twee leerlingen vier jaar geworden: Amin en
Rayan zijn in groep 1/2 de Hondjes gestart. Allebei veel
plezier op De Boog Bospolder!

Als u mee wilt, kunt u zich opgeven bij Latifa.
Donderdag 5 juli komt Marja Damman, de nieuwe directeur, kennis maken met ouders in de ouderkamer.

Brede school
 The Final
Op donderdag 28 juni hebben de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 deelgenomen aan The Final. The Final is te
vergelijken met de Olympische Spelen voor basisschoolleerlingen uit Rotterdam. In AHOY is de hele dag gestreden in diverse takken van sport om medailles te winnen.
Onze leerlingen hebben enorm gestreden om de podiumplaatsen.
Al met al kunnen we stellen dat de deelnemende leerlingen een leuke dag hebben gehad en waar sportiviteit
hoog in ons vaandel staat.

 Open lessen
Het vierde blok is ten einde. Om u hiervan te laten meegenieten, bent u van harte welkom op dinsdag 3 juli en
donderdag 5 juli.
Dinsdag:
12.45 uur Groep 1, 2 en 3
13.45 uur Groep 7 en LAN
14.45 uur Groep 4 en 5 en 6
Donderdag:
12.45 uur Groep 1, 2 en 3
13.45 uur Groep 7 en LAN
14.45 uur Groep 4 en 5 en 6
Ook volgend jaar krijgen de leerlingen weer lessen in drama, muziek, kunst, media, techniek, science en Engels.
De sport en spellessen in de pauze zullen volgend jaar
worden begeleid door TOS.

 Gymles
De laatste twee weken worden er geen gymlessen gegeven door de gymdocenten. Zij gaan mee op kamp en de
gymzaal is de laatste schoolweek bezet vanwege de musical en de afsluiting van het schooljaar.

 Schoolsportvereniging
De verenigingen zijn bezig aan hun laatste trainingen,
wedstrijden en voorstellingen. In de 2e schoolweek van
het nieuwe jaar zullen de trainingen weer starten.

 Wereld Wijde Wijk Schiemond
Op zaterdag 7 juli is er een wijkfeest met allerlei optredens. Ook de dansgroep van Got2Groove en de leden
van de Wijk Muziek School geven een presentatie. Kom
allemaal kijken op het schoolplein van obs De Boog
Schiemond! Het feest is van 13.00 tot 18.00 uur.

Ouderkamer

 Afscheid van het schooljaar en directie

 Afsluiting

Op maandag 9 juli zijn alle ouders uitgenodigd om te kijken naar een presentatie van hun kind op het podium van
De Boog Bospolder. De presentatie begint om 13.30 uur
en duurt tot ongeveer 14.30 uur. Na afloop kunnen ouders
afscheid nemen van de directie.

Op maandag 2 juli gaan de ouders lunchen bij Tadim aan
de Binnenweg om dit schooljaar af te sluiten. De kosten
zijn voor eigen rekening.

Medezeggenschapsraad
 MR-vergadering
Twee personeelsleden en twee ouders hebben meegezocht naar de nieuwe directeur door zitting te nemen in de
BenoemingsAdviesCommissie (BAC). Gisteren hebben we
allemaal in de brief kunnen lezen dat de BAC (aangevuld
met een directeur van een andere school) heeft gekozen
voor Marja Damman. De MR heeft na haar laatste vergadering op donderdag 28 juni het volste vertrouwen dat het
team van volgend jaar het vertrek van Henny en Manal zal
kunnen opvangen. Marja Damman zal een waardevol en
krachtig team om zich heen hebben waarin de MR haar
volste vertrouwen stelt.

speeld, we gaan zwemmen en nog veel meer.
IKVW organiseert twee verschillende vakantieweken; een
vakantieweek van 16 t/m 20 juli) voor kinderen uit groep 5
en 6 (kosten 25 euro) en een vakantieweek van 16 t/m 21
juli voor kinderen uit groep 7 en 8 (kosten 35 euro).
Meer informatie is te verkrijgen op www.ikvw.nl. Hier kunt
u ook inschrijven voor een van de kampen.

Vakanties en vrije dagen 2018-2019
24 september 2018

Studiedag

25 september

Leerlingvrije dag

22 t/m 26 oktober

Herfstvakantie

12 november

Leerlingvrije dag

21 december

Leerlingvrije dag

24 december t/m 4 januari

Kerstvakantie

7 februari

Leerlingvrije dag

8 februari

Studiedag

25 februari t/m 1 maart

Voorjaarsvakantie

4 maart

Leerlingvrije dag

18 april t/m 3 mei

Meivakantie

30 en 31 mei

Hemelvaartvakantie

10 juni

Pinkstervakantie

11 juni

Leerlingvrije dag

27 juni

Studiedag

 Groep 0 Kikkers

28 juni

Leerlingvrije dag

Ons vorig thema ‘Eet smakelijk’ hebben we afgesloten met
het vieren van het Suikerfeest.
De ouders en de kinderen hebben genoten van al het lekkers wat de mama’s hadden gemaakt.
De laatste weken van het schooljaar werken we over het
thema: ‘Oef, wat warm!’.
In onze themahoek hebben we een ijswinkel met terras,
waar de kinderen volop kunnen genieten van de ijsjes en
de zon.
Vrijdag 29 juni gaan we op schoolreis naar het Beatrixpark
in Schiedam.
Daar is een speeltuin, kinderboerderij en pannenkoekenhuis.

19 juli

Leerlingvrije dag

22 juli t/m 30 augustus

Zomervakantie

Ook willen we onze complimenten uitspreken over het inspectiebezoek van afgelopen 25 juni. De inspecteur was
uitermate tevreden over de lesmethodes en technieken en
met name de sfeer en rust in de school. vanuit de MR zijn
we daar natuurlijk erg blij mee.
Verder hebben we gisteren de ouderbijdrage vastgesteld
voor het schooljaar 2018 -2019. Dat zal ook komend jaar
46,50 euro zijn. Wij verzoeken u dit zo spoedig mogelijk na
aanvang van het nieuwe schooljaar over te maken naar het
bekende rekeningnummer (zie ook de website).
We wensen iedereen een mooie jaarafsluiting toe!

Peuterspeelzaal

Aan het einde van het schooljaar gaan Marouan en Daylisiya naar groep 1 en we verwelkomen we Junayd, Jade en
Eyup.

 Stichting (Interculturele Kinder VakantieWeken)
De stichting IKVW organiseert vakantieweken voor kinderen uit Rotterdam die door omstandigheden niet op vakantie gaan. In deze vakantieweek worden verschillende sportieve activiteiten georganiseerd, er worden spellen ge-

Wanneer

Wat

Wie

2 t/m 6 juli

Kamp in de Rowaldhoeve, Herpen

Groep 8

Portfolioweek

Ouders groep 1 t/m 7 & LAN

Afsluiting ouderkamer

Ouders

Portfolioavond

Ouders groep 1 t/m 7 en LAN

Dinsdag 3 juli

Open lessen

Groep 1 t/m 7 & LAN

Donderdag 5 juli

Nieuwe directeur in de ouderkamer

Ouders

Open lessen

Groep 1 t/m 7 & LAN

Zaterdag 7 juli

Muzikaal wijkfeest op Dempoplein

Wijkbewoners

Maandag 9 juli

Afsluiting schooljaar & afscheid directie om 13.30 uur

Groep 1 t/m 8 & LAN & ouders

Dinsdag 10 juli

Geen LTU, leerlingen om 15.00 uur uit

Groep 1 t/m 7 & LAN

Musical groep 8

Groepen en ouders (avond)

Woensdag 11 juli

Alleen leerlingen groep 8 vrij

Groep 8 vrij

Donderdag 12 juli

Geen LTU, leerlingen om 15.00 uur uit

Groep 1 t/m 7 & LAN

Vrijdag 13 juli

Middag vrij

Groep 1 t/m 7 & LAN vrij

16 juli t/m 24 augustus

Zomervakantie

Iedereen

Maandag 2 juli

