Agenda september:
07-09: gr. 1 t/m 4 middag vrij
12-09: gr. 8 op kamp
13-09: gr. 8 op kamp
14-09: gr. 8 op kamp
18-09: leerlingenraad
21-09: gr. 1 t/m 4 middag vrij
24-09: inloopochtend
26-09: nieuwsbrief oktober
28-09: viering gr. 1-2A, 3A, 5A

Start nieuwe schooljaar
We zijn dit schooljaar weer goed en met plezier gestart.
Alle leerkrachten en overig personeel hebben in de vakantie al een
aantal dagen gewerkt om de school weer klaar en gezellig te maken
voor de start op maandag 20 augustus.
De nieuwe collega’s zijn goed opgenomen in ons team en wij zijn trots
dat we een mooie start met alle kinderen en ouders hebben gemaakt.
We hopen dat u ons kunt vinden wanneer u vragen heeft aan een
leerkracht, intern begeleider of directie.
Mocht u graag een gesprek willen hebben, dan is het fijn wanneer u
even een afspraak maakt met degene die u nodig heeft. Wij hebben zin
om er met elkaar weer een goed en leerzaam jaar van te maken.
Belangrijk: Nieuwe openingstijden bibliotheek!
In het nieuwe schooljaar zullen de biebtijden veranderen. De bibliotheek
zal niet meer in de ochtend open zijn, omdat we op deze manier
waardevolle leestijd in de klas missen. In plaats daarvan zal de bieb elke
dag het laatste half uur voor einde schooltijd en een kwartier na
schooltijd open zijn.
Hieronder vindt u de nieuwe biebtijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

14.15u – 15.00u
14.15u – 15.00u
11.45u – 12.30u
14.15u – 15.00u
14.15u – 15.00u (op lange en korte dagen)

*Tijdens de eerste schoolweek was de bieb gesloten!
En de winnaar is geworden ….. Isa uit groep 1/2A!
Deze zomervakantie hebben veel kinderen meegedaan aan de
leesbingo. Van een aantal kinderen hebben we super leuke foto’s
mogen ontvangen. Isa heeft ons de meest originele foto toegestuurd van
de leesbingo: Isa gefeliciteerd en veel plezier met je prijs!
Andere leuke foto’s van de leesbingo kunt u bewonderen in de
bibliotheek.
Samenwerking Jumbo Pagelaan
In het nieuwe schooljaar gaan alle groepen 1x op een zelf te bepalen
woensdagochtend naar de Jumbo.
Zij krijgen in groepjes een rondleiding met speurtocht door deze
supermarkt en maken kennis met de verschillende afdelingen.
Schaduwdoeken gestolen
Op het kleuterplein hingen tot afgelopen vrijdag 3 mooie beige
schaduwdoeken van 6 bij 6 meter. Dit weekend zijn deze helaas
gestolen. Mocht iemand van jullie iets gezien of gemerkt hebben, willen
jullie dit dan a.u.b. bij ons of bij de politie melden? Alvast bedankt!

Mad-science
Op 31 augustus wordt het hipl@b officieel geopend.
Madscience is dan de hele dag bij ons op school en zijn bezig met de
verschillende groepen in het hipl@b. Ook verzorgen zij een ludieke
dagopening en een dagafsluiting.
Bij de dagopening (08.30 uur) en de dagafsluiting (14.30 uur) bent u van
harte welkom op het schoolplein.
Nogmaals bedankt dat we dit cadeau van de OR hebben gekregen!
Vieringen nieuwe opzet
We hebben gekozen voor een nieuwe opzet voor de vieringen. Elke klas
is twee keer per jaar aan de beurt om samen met 2 andere klassen een
viering te verzorgen. Tijdens deze viering mogen kinderen hun eigen
talenten laten zien. Denk hierbij aan zingen, dansen, playbacken, sport,
etc. Ouders van de kinderen die tijdens de viering gaan optreden,
worden uitgenodigd om te komen kijken. In het schema kunt u zien
wanneer de groep van uw kind aan de beurt.
Groepen:
Datum:
1/2A, 3A, 5A
28-9-2018
1/2B, 3B, 5B
2-11-2018
1/2C, 4A, 6/7A
16-11-2018
1/2D, 4B, 6/7B
14-12-2018
1/2A, 3A, 5A
25-1-2019
1/2B, 3B, 5B
8-2-2019
1/2C, 4A, 6/7A
22-3-2019
1/2D, 4B, 6/7B
5-4-2019
Stagiaires 2018-2019
Net als voorgaande jaren hebben wij weer veel stagiaires in de school.
Wij zijn dan ook als opleidingsschool verbonden aan de pabo.
Daarnaast hebben we ook studenten van andere opleidingen. In
onderstaand overzicht kunt u lezen welke stagiaires er dit jaar gestart
zijn of binnenkort starten. De meeste stagiaires wisselen na een half jaar
van klas.
Daarnaast werkt Ipek Yilmaz 4 dagen per week als groepsondersteuner
bij de 1/2 groepen, zij is vanuit stichting Gezel aan onze school
verbonden en wij zijn heel blij met Ipek.
Stagiaires
Vanuit de Pabo:
Soukaina (1e jaars)

Stagedag(en) Stageklas
di
Groep 4B: juffrouw
Miriam

Lorenzo (1e jaars)

di

Groep 5B: juffrouw
Karin

Stacey (2e jaars)

ma/di

Groep 3B: juffrouw
Joyce

Maxim (2e jaars)

ma/di

Groep 1-2A: juffrouw
Ellen

Marlot (3e jaars)

ma/di

Groep 6/7A: juffrouw
Maya

Kim (lio-stagiaire) blijft
het hele jaar in groep 8.

ma/di

Groep 8: meester Niels

Onderwijsassistent:
Amber
Klara

do/ vrij
do

Groep 4A: juffrouw Aïda
Groep 1-2B : juffrouw
Marieke en Fanny

Zorg en Welzijn:
Marilyn

ma en di

Groep 1-2C: juffrouw
Astrid

Informatie markt
De informatiemarkt op dinsdagavond 28 augustus is heel goed en
gezellig verlopen. Er zijn heel veel ouders met kinderen op school
geweest. Alle groepen, het Hip L@b, CKE en Lumens info en Levelwerk
uitleg zijn goed bezocht.
Een aantal ouders van de OR en de MR waren goed zichtbaar in de hal
aanwezig en actief aan het werven voor hulp bij commissies en voor de
invulling van de vacature voor een nieuw MR lid.
Wij waren enthousiast en hopen dat u dat ook was. Mocht u toch nog
vragen aan iemand van ons hebben dan bent u altijd welkom.
Even voorstellen ….
Beste ouders/verzorgers,
Met veel enthousiasme stel ik me aan u voor!
Ik, Klara van Bussel, loop dit schooljaar op de donderdagen stage bij juf
Fanny in groep 1/2.
Dit omdat ik de opleiding tot Onderwijsassistent volg.
Samen met mijn vriend Joost en zoontje Koot van bijna twee woon ik nu
twee jaar met veel plezier in Tongelre.
Na jaren in de Kinderopvang te hebben gewerkt, ben ik vorig jaar een
lang gekoesterde wens achterna gegaan en heb ik het concept
“Doneten” opgericht: een platform voor consumenten om op een
betaalbare manier kennis te maken met lokale restaurants, lokale
producten en te doneren aan lokale goede doelen. Nu ik de organisatie
voor Doneten heb staan, jaag ik mijn tweede wens achterna:
Onderwijsassistent worden. Ik wil me graag verder ontwikkelen en mijn
kennis uit de Kinderopvang in kunnen zetten.
Daarnaast werk ik in de Efteling waar ik met veel plezier in de huid van
Pardoes en Pardijn mag kruipen!
Ik heb enorm veel zin om dit schooljaar mee te mogen leren, spelen,
ontdekken en ontwikkelen bij de kleuters!
Mocht u iets meer van me willen weten.. Vraag gerust!
Vriendelijke groet,
Klara
Bericht van de Ouderraad
Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer met veel
zin het nieuwe schooljaar tegemoet gaat. Wij als OR gaan er weer met

frisse moed tegenaan en hopen dat wij dit jaar ook weer van uw hulp
gebruik mogen maken.
Bij een nieuw schooljaar hoort ook de (vrijwillige-) ouderbijdrage. Zoals u
weet, wordt deze in de eerste week van oktober geïncasseerd, hierover
leest u meer in de nieuwsbrief van oktober. Als u via een acceptgirokaart
of internbankieren betaalt en u wilt graag via een automatische incasso
gaan betalen dan is dat altijd mogelijk, graag zelfs. In de bijlage treft u
een machtigingskaart aan, als u deze volledig invult en aan de
leerkracht van uw zoon/dochter geeft dan zorgt de penningmeester
ervoor dat deze verwerkt wordt. Als uw kind van school gaat dan stopt
de machtiging automatisch. Als u de machtiging invult, dan verzoek we u
om deze uiterlijk 26 september in te leveren bij de leerkracht; er wordt
dan in oktober geïncasseerd. Alles wat na die datum ingeleverd wordt
zal ook later in het schooljaar geïncasseerd worden. Mocht u hierover
nog vragen hebben dan kunt altijd een mail sturen naar
deboog@skpo.nl. In het onderwerp graag vermelden ‘vraag OR’.
Elvira van Schaijik ( penningmeester)
Nicole Janssen ( Voorzitter)
Dorian Raaijmakers( Secretaris)
Karima Zerktouni ( Lid)
Pedagogische Ondersteuning van Lumens (0- 13 jaar) op
Kindcentrum ’t Hofke
Help je kind goed op weg met pedagogische ondersteuning op maat,
want kinderen die goed in hun vel zitten ontwikkelen zich beter.
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen.
Sterker nog: kinderen gezond en veilig op laten groeien en stimuleren in
hun ontwikkeling kan niet zonder de medewerking van de ouders. Door
de manier waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren.
Maar misschien lukt het niet altijd om je kind goed te begeleiden, omdat
je vragen hebt over de opvoeding en over de ontwikkeling van je kind.
Dan kan pedagogische ondersteuning een helpende hand bieden.
Ook kan de ondersteuner de ouder helpen bij het stimuleren van
taalontwikkeling. De pedagogische ondersteuner komt dan op
huisbezoek en kijkt samen met de ouder wat nodig is. Er wordt
vervolgens een plan op maat gemaakt waarin de talenten en
mogelijkheden binnen het gezin beschreven worden. Op basis van dit
plan kan de ouder zelfstandig thuis met het kind aan de slag gaan en
waar nodig begeleidt de pedagogische ondersteuner het gezin bij
uitvoering van dit plan.
Zij is hierbij zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig aanwezig.
Kortom: kun je een helpende hand gebruiken bij de ondersteuning of
ontwikkeling van je kind in de leeftijd van 0-13 jaar? Dan kan de
pedagogische ondersteuner je helpen. Ze werkt dan samen met jou aan
een omgeving waarin je aandacht besteedt aan de ontwikkeling van je
kind en zal je handvatten bieden in het zoeken naar ondersteuning in je
eigen netwerk. Dit wordt op vraag van de ouders ingezet of via
verwijzing o. a. via school.
Pedagogische ondersteuning is preventief, laagdrempelig en GRATIS.
Pedagogisch Ondersteuner
Sinem Kocaman, 06-30610047 / s.kocaman@lumenswerkt.nl

Muziektheater
Ben je ouder dan 8 jaar en vind je zingen, dansen en acteren leuk? Dan
hebben we iets heel tofs voor je: we gaan op zondag 26 augustus 2018
beginnen met het maken van heuse kersttheatershow. De uitvoering is
op zondag 16 december en wordt uitgevoerd in samenwerking met
Project ‘Werk in uitvoering’. Je gaat elke week meedraaien in een
carrousel waarin je gaat dansen, zingen en acteren. Zo werk je in
groepsverband aan alle disciplines. De cursus sluiten we af met
supercoole echte show. Want wat je geleerd hebt wil je vast aan
iedereen laten zien!
Waar?
We geven les in de speelzaal van het prachtige nieuwe schoolgebouw
van Basisschool De Boog.
Wanneer?
Op zondagmorgen geven we les. Dit project heeft 16 lessen (inclusief
uitvoering).
We repeteren van 10:00 u tot 13:00 u.
In principe hebben we de minimale leeftijd op 8 jaar gezet. Neem gerust
contact op voor de mogelijkheden als je kind nog geen 8 jaar is.
Meer info op: www.koorstelling.nl/muziektheater.

