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Schoolinformatie
Personeel
Geboortenieuws! Meester Jeroen en zijn vrouw zijn in de
meivakantie ouders geworden van een zoon. Hij heet
Guus en hij is kerngezond.
Op de site van BOOR is de vacature geplaatst voor een
directeur van deze school. Het profiel is opgesteld door
leerkrachten en ouders. Op dit moment is er geen nieuws,
maar wanneer er iets bekend is, dan krijgt u dat natuurlijk
te horen.
Juf Miriam is nog steeds afwezig. Groep 6 de Gorilla’s
wordt als volgt opgevangen: maandag en dinsdag staat
meester Khalid voor de groep, op woensdag, donderdag
en vrijdag staat juf Tineke voor de groep.
Schoolafspraak van de maand
Samen zorgen we voor een veilige en schone omgeving.
 Je houdt je aan de schoolregels
 Ons gedrag is niemand tot last
 Kinderen zijn niet alleen in de klas en op het plein
 We houden de school en schoolspullen netjes
 We lopen en praten rustig in de gang en bij het komen
en verlaten van de school
Uitslag IEP-toets
Vorige week hebben de leerlingen van groep 8 de uitslag
gekregen van de IEP-toets. Elk jaar is dit een spannend
moment: de leerling wordt op de gang geroepen en krijgt
het niveau en de score te horen, terwijl de rest van de
klas afwacht in de klas. De meeste leerlingen konden met
een brede glimlach de klas ingaan, een enkeling was teleurgesteld. Gelukkig geldt voor de laatsten, dat een tegenvallende score geen consequenties heeft voor het
Voortgezet Onderwijs.
De gemiddelde score van deze groep 8 is 78,4 en ligt boven de ondergrens van de inspectie, dus alle leerkrachten
en de directie zijn supertrots op onze leerlingen.
Cito-toetsen groep 1 t/m 7
De toetsperiode is weer aangebroken. Deze week is er
gestart met de DMT- en AVI-toetsen. Daarna komt: rekenen, spelling, en woordenschat. Bij de kleuters worden de
cito-toetsen van taal en rekenen afgenomen.

Kangoeroewedstrijd
De uitslag van de Kangoeroewedstrijd is binnen. De deelnemende leerlingen hebben goed hun best gedaan bij
deze rekenwedstrijd. Dit jaar krijgt de best scorende leerling op schoolniveau een prijs. Voor alle deelnemers aan
de Kangoeroewedstrijd is er een certificaat en een klein
cadeautje. De prijsuitreiking van de Kangoeroewedstrijd
heeft inmiddels plaatsgevonden op donderdag 31 mei om
08.30 uur in de ouderkamer.
Sponsorloop
Woensdag 16 mei is de sponsorloop gehouden. Gelukkig
was het een mooie zonnige ochtend. En werden de leerlingen goed aangemoedigd door de aanwezige ouders.
De leerlingen hebben hun beste beentjes voor gezet en
flink wat rondes gelopen om zo zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen voor de twee doelen die gekoppeld zijn
aan deze sponsorloop. De opbrengst van de sponsorloop
op school gaat voor de helft naar het goede doel waar
‘Team 49’ van Havensteder voor loopt, namelijk KiKa
(Kinderen Kankervrij) en voor de helft naar school voor de
aanschaf van speelmateriaal voor op het schoolplein. De
totale opbrengst van de
sponsorloop
is
€
1059,20. Van dit bedrag gaat de helft
(€ 529,60) naar Team
49 en de andere helft
zal worden besteed
aan buitenspeelmateriaal. Inmiddels is de
RoPaRun ook al weer
achter de rug. Ons gesponsorde team heeft
het heel goed gedaan.
In totaal heeft Team 49
meer dan € 27.000 bijeen gelopen voor het
goede doel.

Privacy en bescherming van persoonsgegevens
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze Europese regelgeving bevat een set aan instrumenten om in heel
Europa op dezelfde wijze persoonsgegevens veilig uit te
wisselen. Dit document bevat een praktische vertaling van
de Europese privacyregels die stichting BOOR en de aangesloten scholen in staat stelt naar de AVG te handelen.
Door op de link op onze schoolwebsite te klikken kunt u
de BOOR privacyverklaring inzien.
(http://boorbestuur.nl/cp/uploads/downloads/2018-05-22Privacyverklaring-Stichting-BOOR(2).pdf
Het spreekt vanzelf dat wij ons natuurlijk aan de nieuwe
wetgeving houden.

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2 de Hondjes
Deze week is groep 1/2 de Hondjes gestart met het thema buiten spelen. Binnen dit thema wordt er aan de volgende doelen gewerkt:
 het nazeggen van woorden en zinnen
 het verdelen van woorden in klanken
 herkennen van begin- en eindrijm in woorden
 kennis maken met het schrijfpatroon haakje
 ordenen van verschillende voorwerpen
 groep 1 herkent en benoemt het getal 8 en groep 2
herkent en benoemt het getal 18
 kennen de rekenkundige begrippen: het grootst en het
kleinst
Op vrijdag 1 Juni gaat groep 1/2 de Hondjes naar de dierentuin.
Groep 3 de Koetjes
Hier zijn we weer !
We hebben goed ons best gedaan bij de sponsorloop, het
was gezellig. Weet u dat we bezig zijn met de lentekriebels? We vinden het best eng om over ons lijf te praten.
De meivakantie is al voorbij, wat gaat het schooljaar toch
snel. De laatst weken gaan we supergoed ons best doen
Groep 4 de Dolfijnen
Vorige week was de sponsorloop. Dit was erg leuk en de
leerlingen hebben goed hun best gedaan. In de groep zijn
we druk bezig geweest met lentekriebels. We praatten
over ons zelfbeeld, lichamelijke ontwikkeling, gevoelens,
verliefdheid en ja/nee durven zeggen. Over enkele weken
beginnen ook de CITO’s voor groep 4. Behalve de CITO’s
rekenen, spelling en woordenschat krijgen de leerlingen
van nu ook voor het eerst de CITO begrijpend lezen.
Groep 5 de Krokodillen
Groep 5 heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan
boekbesprekingen. Ze hebben een bladzijde uit het boek
voorgelezen voor de groep. Ze hebben geleerd om tijdens
het lezen gebruik te maken van mimiek en stemwisselin-

gen.
We zijn nu druk bezig met werkstukken maken en over
een paar weken gaan we spreekbeurten houden voor de
groep.
Volgende week starten we met thema natuur. Het thema
gaat over techniek om je heen. De leerlingen gaan in
groepjes op een creatieve manier onderzoeken hoe je
stevigheid in voorwerpen kan krijgen. Ze krijgen veel lessen over constructie en verbindingen.
Groep 6 de Gorilla’s
Zoals de meeste ouders inmiddels al weten is juf Miriam
nog afwezig. Zo hop ik, juf Tineke, van groep 5 naar
groep 6 en mag ik de dagen van juf Miriam overnemen.
Gelukkig kende ik al veel kinderen uit groep 6 waardoor
dat heel soepel ging. Na de meivakantie ben ik gestart en
probeer ik samen met meester Khalid de kinderen klaar te
stomen voor de aankomende cito’s. Door de warmte is
het soms best lastig om ons te blijven concentreren maar
we doen ons best.
Ondertussen zijn de kinderen ook bezig met het geven
van boekpresentaties. Er zijn al leuke boeken naar voren
gekomen die ook andere kinderen wel graag willen lezen.
Op naar de laatste 6 schoolweken van dit schooljaar!
Groep 7/8 de Tijgers
De uitslag van de IEP-toets is binnen en dat betekent niet
dat we uitgeleerd zijn in groep 8. Om de kinderen goed
voor te bereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs krijgen ze 16 uitdagende lessen en werken ze hun
hun beroepskeuze uit. Ze krijgen de extra talen Duits,
Spaans en Frans, maar ook wiskunde en literatuur. Uiteraard werken we in groep 7 en 8 ook hard aan het afronden van de lessen uit de methode.
Groep LAN de Vlinders
We hebben de afgelopen periode een heleboel nieuwe
woorden geleerd bij het thema ‘Verhuizen’.
De kinderen bij juf Tamara hebben ‘gebouwen’ gebouwd
met constructiemateriaal.
In de klas bij juf Mikaela hebben de kinderen diverse
‘huishoudelijke taken’ geleerd en uitgevoerd. Ze hebben
leren ‘thee zetten’ en geleerd ‘ramen te zemen’. Ter afsluiting hebben we samen een heerlijk kopje thee gedronken.
De komende weken hebben we het over ‘ziek zijn’.
Tip: Ga gezellig met de kinderen naar de bibliotheek en
lees samen boeken over dit onderwerp. De boeken mogen natuurlijk ook mee naar school genomen worden!

Nieuwe leerlingen
Inschrijven? Wees er op tijd bij!
Op dit moment is het managementteam nog steeds volop
bezig met het formatieplan: welke leerlingen gaan naar
welke groep en wie wordt hun leerkracht. Daarom is het
van belang dat de school precies weet hoeveel nieuwe

leerlingen er komen (en of er kinderen gaan verhuizen).
Schrijf uw kind dus zo snel mogelijk in als het in 2018-2019
vier jaar wordt!
Welkom
In de maand mei zijn Anjo en Ayoub in groep 1/2 de Hondjes gestart en zijn Salah-Eddine, Leandro en Alexandre in
groep de Vlinders gekomen. Veel plezier op De Boog Bospolder!

Ouderkamer
Thema's
Op donderdag14 juni is er in de ouderkamer een voorlichting door SMW (School Maatschappelijk Werk) over het
onderwerp “Kind en media”.
Op donderdag 21 juni komt organisatie OOG voorlichting
geven over wat ze te bieden hebben aan ouders op het
gebied van onderwijsondersteuning.
Maandag 25 juni wordt er in de ouderkamer met de ouders
het Suikerfeest gevierd. Natuurlijk mag iedereen iets lekkers meenemen.

Brede school
Wijkmuziekschool
Het einde van het schooljaar is in zicht en dat betekent dat
de leerlingen van de Wijkmuziekschool hun jaarlijkse uitvoering gaan geven in het Zuidpleintheater. De uitvoering
is op zondag 17 juni en alle leerlingen van de wijkmuziekschool kunnen vooraf kaarten bestellen bij hun muziekdocent. Elk jaar is het weer een geweldig optreden!
The Final
Deze maand ontvangt uw kind mogelijk een brief met de
mededeling dat hij of zij mee mag doen aan The Final. The
Final is een jaarlijks terugkerend sporttoernooi, waaraan
meegedaan wordt door teams of sporters die zich hiervoor
geplaatst hebben. Een dagdeel doen ze mee aan het toernooi, het andere dagdeel mogen ze deelnemen aan allerlei
sportieve activiteiten. The Final is dit jaar op donderdag 28
juni.

Medezeggenschapsraad
MR-vergadering
Donderdag 24 mei is er een MR-vergadering geweest. De
eerst volgende MR vergadering is 21 juni.

Peuterspeelzaal
Groep 0 Kikkers
Groep 0 verwelkomt deze maand 3 nieuwe kinderen;
Casper, Junayd en Yade!
Anjo en Ayoub zijn 4 jaar geworden en zijn naar groep 1
gegaan. Anjo en Ayub heel veel plezier bij juf Els en juf
Petra!
We werken nu nog 3 weken aan het thema ‘Eet smakelijk’.

De laatste weken het thema Oef wat warm!
Tijdens dit laatste thema hebben we nog een uitje naar
een speeltuin. De juiste datum hangt van het weer af. U
krijgt dit op tijd te horen.
Thema
Op de peuterschool leren we veel over eten en drinken.
We leren wat gezond en ongezond is, wat we lekker en
niet lekker vinden en we leren om samen in ons restaurant te spelen.
Ouder en kind
Op dinsdag hebben we altijd ouder-kindactiviteiten. Het is
leuk om te zien dat er steeds meer ouders blijven om met
hun kind iets leuks te doen.

Vakanties en vrije dagen 2018-2019
Vast vooruitlopend op het komende schooljaar staan hieronder de vakanties en de vrije dagen vermeld:
27 augustus ‘18
Eerste schooldag
24 september ‘18
Studiedag team
25 september ‘18
Leerlingvrijedag
22 oktober—26 oktober ‘18
Herfstvakantie
12 november ‘18
Leerlingvrijedag
21 december ‘18
Leerlingvrijedag
24 december ‘18—4 januari ‘19 Kerstvakantie
7 februari ‘19
Leerlingvrijedag
8 februari ‘19
Studiedag
25 februari—1 maart ‘19
Voorjaarsvakantie
4 maart ‘19
Leerlingvrijedag
18 april ‘19
Teamdag
19 april—3 mei ‘19
Meivakantie
30 mei—31 mei ‘19
Hemelvaart
10 juni ‘19
Pinkstervakantie
11 juni ‘19
Leerlingvrijedag
27 juni ‘19
Studiedag
28 juni ‘18
Leerlingvrijedag
19 juli ‘19
Leerlingvrijedag
22 juli—30 augustus ‘19
Zomervakantie

Wanneer

Wat

Wie

Vrijdag 15 juni

Leerlingvrije dag

Groep 1 t/m 8 vrij

Zondag 17 juni

Optreden Wijkmuziekschool in Zuidpleintheater

Ouders en leden

Maandag 18 juni

Studiedag

Groep 1 t/m 8 vrij

Dinsdag 19 juni

Leerlingvrije dag

Groep 1 t/m 8 vrij

Maandag 25 juni

Suikerfeest in ouderkamer

Ouders

Donderdag 28 juni

Laatste les wijkmuziekschool

Leden WMS

2 t/m 6 juli

Kamp in de Rowaldhoeve, Herpen

Groep 8

Portfolioweek

Ouders groep 1 t/m 7

Maandag 2 juli
Dinsdag 3 juli
Donderdag 5 juli

Portfolioavond
Open lessen
Open lessen

Ouders groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7

Dinsdag 9 juli

Musical groep 7/8

Groepen en ouders (avond)

Woensdag 10 juli en verder

Alleen leerlingen groep 8 vrij

Groep 8 vrij

Geen LTU, leerlingen om 15.00 uur uit

Groep 1 t/m 7

Donderdag 12 juli

Geen LTU, leerlingen om 15.00 uur uit

Groep 1 t/m 7

Vrijdag 13 juli

Middag vrij

Groep 1 t/m 7 vrij

16 juli t/m 24 augustus

Zomervakantie

Iedereen

