Agenda januari:
08-01: 1e schooldag in 2018
10-01: MR-vergadering
16-01: gr. 7 naar DAFmuseum
19-01: gr. 1 t/m 4 middag vrij
22-01: OR-vergadering
24-01: voorleesontbijt
29-01: GMR-vergadering
31-01: inloopochtend
31-01: nieuwsbrief februari
Bijlagen:
 Flyer tech&play
kidsfestival
 Poster activiteit
Wasven

Het team van Spilcentrum ’t Hofke wenst
alle kinderen, ouders en verzorgers
hele gezellige feestdagen en een gelukkig en
gezond 2018.
We hopen dat we er met zijn allen van mogen
meegenieten!

Subsidieaanvraag Creatief denken
Bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kunnen leerkrachten
met een goed idee een subsidieaanvraag indienen. En een goed idee dat
hebben we! We willen alle kinderen van ons Spilcentrum kennis laten maken
met creatief denken. Binnen onze school zijn we al druk in ontwikkeling met de
21e eeuwse vaardigheden en creatief denken is daar een onderdeel van. De
jury was het met ons eens en heeft onze subsidieaanvraag goedgekeurd. Dit
betekent dat we onze plannen mogen gaan uitvoeren en geld krijgen om
materialen te kopen, deskundigen kunnen inhuren en juffrouw Ingrid zal per
januari een aantal dagen in de week tijd krijgen om sturing te kunnen geven aan
dit proces. Ze zal o.a. contacten gaan leggen met andere scholen, bedrijven en
deskundigen, maar ook binnen de school de leerkrachten inspireren en waar
nodig ondersteunen. Op 6 december heeft het hele team in de ochtend al een
eerste training gehad van cultuur en ik. We hebben veel zin om deze mooie
ontwikkelingen vorm te gaan geven. We zullen u op de hoogte houden van al
het moois dat er binnen onze school gaat gebeuren.
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, loop dan gerust bij een van ons
binnen.
Dit heeft natuurlijk als gevolg dat er een nieuwe leerkracht les zal gaan geven
aan groep 4A. Dit zal zijn juffrouw Aïda Mientjes. Zij is een zeer enthousiaste
jonge leerkracht, die staat te popelen om bij ons te werken. Voor de
kerstvakantie zal zij kennis komen maken met de klas. Juffrouw Ingrid zal
juffrouw Aida goed informeren over de hele groep en uw kind.
Even voorstellen ….. juf Aïda
Hoi allemaal,
Een nieuw gezicht op de Boog! Vandaar dat ik me graag even voorstel: ik ben
Aïda Mientjes en ik neem na de kerstvakantie de rol van juf Ingrid over in groep
4. Vorig schooljaar ben ik afgestudeerd aan de PABO, ik ben nu ongeveer een
half jaar werkzaam voor de SKPO waar De Boog ook deel van uitmaakt.
Hierdoor heb ik veel ervaring op kunnen doen op verschillende scholen en in
verschillende groepen. Ik sta dan ook te trappelen om mijn energie en
enthousiasme een plekje te kunnen geven bij jullie op school.
Ik wens alle leerlingen, ouders en collega's van basisschool de Boog alvast een
fijne vakantie en kijk uit naar onze verdere kennismaking in het nieuwe jaar!
Groetjes en tot snel,
Aïda Mientjes
Honden op het plein
Waarschijnlijk heeft u de bordjes ‘verboden voor honden’ al zien hangen bij de
ingang en de poorten.
Het komt wel eens voor dat ouders die hun kind wegbrengen naar school
tegelijk even de hond uitlaten. De honden komen dan ook op het schoolplein.
Dit is echter niet de bedoeling. Er zijn namelijk kinderen die bang zijn van
honden. We willen graag dat onze kinderen zich prettig voelen op school en
daarom willen wij u vragen om met de honden buiten het schoolplein te blijven.
Uiteraard zijn hulphonden wel welkom op onze school.

Wijzigingen instroomgroep
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de start van onze
instroomgroep per januari. In de eerste drie weken gaan juffrouw Fanny en
juffrouw Charlotte deze groep opstarten. We hebben in overleg met de
leerkrachten van de 1/2 groepen besloten dat juffrouw Fanny na deze periode
in groep 1-2 B zal blijven samen met juffrouw Marieke en op de woensdagen in
groep 1/2-D van juffrouw Karlijn. Voor deze beide groepen zal er dan niets
veranderen. Juffrouw Oxana zal vanaf 31 januari bij de instroomgroep starten
samen met juf Charlotte. Juf Charlotte werkt dan op maandag en dinsdag en juf
Oxana de rest van de week.
Leerlingenadministratie
We krijgen regelmatig wijzigingen van u door via het ouderportaal. Helaas is het
niet mogelijk het ouderportaal te koppelen aan de leerlingenadministratie
waardoor deze niet altijd up to date is. Om ervoor te zorgen dat we in de
leerlingenadministratie alle gegevens op orde hebben, hebben we uw
medewerking nodig. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn om alle wijzigingen in
gezinssamenstelling, huisadres, mailadres, (mobiel) telefoonnummer, huisarts,
noodnummers e.d. z.s.m. door te geven aan de administratie?
Dat kan via de mail (deboog@skpo.nl) of telefoon maar u bent ook altijd welkom
om even binnen te lopen op de administratie (aanwezig op maandag-,
woensdag- of vrijdagochtend).
Ook als u twijfelt of u iets hebt doorgegeven graag even laten checken. Het is
namelijk erg belangrijk dat de gegevens in de leerlingenadministratie correct
zijn. Bedankt voor uw medewerking.
Beeldende vorming
Op maandag 22-01, 29-01 en 05-02 krijgen de groepen 5/6 A, 7 en 8 les van
een beeldend kunstenaar. Ze gaan met hem aan de slag als echte kunstenaars.
Hiervoor zijn wij op zoek naar grote stukken karton, wc rolletjes en ander mooi
kosteloos materiaal. Graag inleveren bij meester Rene, meester Niels of
juffrouw Karin.
Alvast bedankt!
Niels, Rene en Karin
Voorleesontbijt
Op woensdag 24 januari doen wij weer mee met het voorleesontbijt. Deze
ochtend beginnen wij in iedere groep met voorlezen. De kinderen krijgen iets te
drinken en iets kleins te eten (wellicht verstandig om thuis wel te ontbijten).
Marieke, Nicole en Karin
Bezoek DAF museum groep 7
Op dinsdagmiddag 16 januari gaat groep 7 op de fiets naar het DAF museum.
We vertrekken rond 12.30u en zijn rond 15.00 u weer terug op school. Dat
betekent dus dat de kinderen van groep 7 die dag een kwartiertje later thuis
zijn. Alle leerlingen van groep 7 moeten dinsdag 16 januari op de fiets naar
school komen, graag met het Reflection Day hesje aan.
Wie heeft er spulletjes voor ons?
Na de kerstvakantie start de instroomgroep. Voor de poppenhoek zijn wij op
zoek naar een poppenwagen, poppenkleertjes en verkleedkleding. Wie heeft er
nog iets liggen wat we mogen hebben en kan ons hiermee helpen?
Graag afgeven bij juf Charlotte (ma-di) of juf Fanny wo-do en vrij).

Project Waterdicht
Beste ouders en/of verzorgers,
Door middel van deze brief willen wij u graag op de hoogte brengen van het
onderzoek “Project Waterdicht”, dat namens Gemeente Eindhoven, het VSG en
Eindhoven Sport in werking is gesteld.
In het schooljaar 2012/2013 is de sector Sport & Bewegen namens gemeente
Eindhoven in samenwerking met de schoolbesturen, Sportformule Eindhoven
en de gemeentelijke zwembaden gestart met het project Waterdicht. Dit zal ook
dit jaar weer plaatsvinden.
Tijdens dit onderzoek wordt de zwemvaardigheid en de zwemveiligheid van alle
basisschoolkinderen uit de groepen 3, 5 en 8 in Gemeente Eindhoven
gemonitord. Het uiteindelijke resultaat van dit onderzoek zal worden vergeleken
met zowel de vier andere grote steden van Nederland zoals Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht als met het nationaal gemiddelde.
Tijdens dit onderzoek zullen stagiaires van Eindhoven Sport een enquête
komen afnemen bij alle basisschoolkinderen in Gemeente Eindhoven in de
groepen 3, 5 en 8. In deze enquête wordt gevraagd of de kinderen wel of geen
zwemdiploma hebben en of zij (ooit) zwemles hebben gevolgd of op dit moment
nog volgen.
Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen
via het volgende emailadres: p.adelaars@eindhoven.nl of
waylin.vissers@student.fontys.nl.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groeten,
Waylin VIssers
Project Waterdicht
Eindhoven Sport
Patrick Adelaars
Gemeentelijke zwembaden Eindhoven

