Agenda april:
04-04: leerlingenraad
05-04: viering 1-2D, 4B, 6/7B en 8
11-04: inloopochtend
12-04: Koningsspelensportdag van
08.30 – 14.30 uur
16-04: eindtoets groep 8
17-04: eindtoets groep 8
19-04: gr. 1 t/m 4 middag vrij
Meivakantie van maandag
22-04 t/m vrijdag 3 mei
Bijlagen:
 Europa kinderhulp
 Nieuwsbrief bieb
 Wasven-activiteit

Vacature Penningmeester ouderraad
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar 2 ouders die
ons willen helpen met het penningmeesterschap van de ouderraad. Op
dit moment wordt dit gedaan door Elvira van Schaijik. Volgend
schooljaar is haar laatste jaar als penningmeester. Gezien de
werkzaamheden en de verantwoordelijkheden kiezen we ervoor om
deze taken over twee personen te gaan verdelen. De bedoeling is om
komend schooljaar mee te kijken en ingewerkt te worden door Elvira.
 Heb je kennis van boekhouden en financiën? Denk aan het
maken van een begroting, jaarafrekening, balans, etc.
 Wil je ons ondersteunen met het innen van de vrijwillige
ouderbijdrage en het schoolkampgeld?
 Vind je het leuk om mee te denken en te helpen binnen de
ouderraad?
Dan zouden wij graag met je in contact komen voor een verkennend
gesprek. Heb je interesse of vragen? Stuur dan vóór 20 april a.s. een
mail naar: ouderraad-deboog@skpo.nl
Wisseling vrije vrijdagmiddag groep 1 t/m 4
Op de schoolkalender staat genoteerd dat op vrijdag 12
april a.s. de groepen 1 t/m 4 ’s middags vrij zijn. Om
organisatorische redenen (sportdag/koningsspelen)
wordt deze vrije vrijdagmiddag voor de groepen 1 t/m 4 verplaatst naar
vrijdag 19 april a.s. De begin- en eindtijd van de sportdag (12 april) ziet
u in het programma hieronder. Vergeet u niet deze wijziging in uw
agenda te zetten?
Koningsspelensportdag
Op vrijdag 12 april staat de Koningsspelensportdag op het programma.
D.w.z. dat de dag een mix is van sportdagspelen en Koningsspelen.
Belangrijke informatie:
Adres: Sportpark ‘De
Hondsheuvels’
J C Dirkxpad 3, 5631 BZ
Eindhoven. Op het veld
van de voetbalvereniging
Pusphaira.
Op die dag zijn er
meerdere scholen op het
complex. Onze locatie, zie
foto.
Het programma:
08.30: Verzamelen.
08.45: Warming-up dansje.
09.00: Start spellen (inclusief drinkpauze en fruit)
11.30: Lunchpauze (vanuit Koningspelen geregeld)
12.30: Vervolg spellen (inclusief drinkpauze)
14.00: Groep 8 tegen de leerkrachten.
14.30: Kinderen ophalen.

Benodigdheden:
 Sportkleren die vies mogen worden en buitensportschoenen
(houd het weer in de gaten).
 Eventueel extra fruit of water.
Met vriendelijke groet,
Koningsspelensportdag commissie.
Aanvragen verlof
Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat ouders vergeten op tijd
een verlofformulier in te vullen. Wij maken u er graag op attent dat een
ziekmelding, een afspraak in het ziekenhuis of een artsenbezoek van uw
kind via het ouderportaal gedaan kan worden.
Voor elke andere vorm van afwezigheid van uw kind moet u op tijd
(over het algemeen minstens 2 weken van te voren) een verlofformulier
invullen. Deze formulieren kunt u op school ophalen of via de site
downloaden en invullen.
Na toekenning van het verlof krijgt u bericht via de mail en mogen wij
wettelijk gezien het verlof pas toestaan.
Bedankt voor uw medewerking.
Avondwandelvierdaagse 2019, van 20 tot en met 23 mei
Loop je ook mee?
Op maandag 6 mei krijgt u via uw kind het aanmeldingsformulier voor de
avondwandelvierdaagse 2019 mee.
De inschrijving is op woensdag 15 mei om 12.15 uur op onze school.
De deelnamekosten zijn € 3,50 p.p. te voldoen bij inschrijving (liefst
gepast).
We hopen op een grote opkomst!
Paasfeest
Het Paasfeest komt er weer aan en wel op vrijdag 19 april!
Dat betekent dit schooljaar voor de groepen 1 t/m 4 een korte
dag en voor de groepen 5 t/m 8 een lange dag.
Hoe zit de dag eruit?
- We starten de dag allemaal met een Paasontbijt. De
kinderen nemen deze ochtend zelf een paasontbijtje van
thuis mee, wat op school wordt aangevuld met ranja en
ontbijtkoek. Daarnaast moeten de kinderen van thuis:
een bord, beker en (indien nodig) bestek meenemen. Dit
mag uiteraard ook al een dag eerder in de klas
neergezet worden.
- Pauze (fruit meegeven is niet nodig, omdat de kinderen
dan pas net hun ontbijt op hebben)
- Later die ochtend zullen alle groepen 1 t/m 5 paaseitjes
gaan zoeken, die door de kinderen van de groepen 6/7
en 8 zijn verstopt. De leerkrachten vullen dit programma
in de klas aan met andere leuke paasactiviteiten.
- In de middag gaan de groepen 5 t/m 8 Paaswensen
rondbrengen in de wijk. Het kan zijn dat de
groepsleerkracht van uw kind u zal benaderen om hierbij

te helpen! De groepen 1 t/m 4 hebben al eerder
Paaswensen gemaakt voor elkaar en mogen die vandaag
geven aan hun klasgenootjes.
Groetjes, de paascommissie Joyce van den Broek
(j.vandenbroek@skpo.nl)
Nieuws van de OR:
Zoals u weet incasseert de OR 2x per jaar de vrijwillige ouderbijdrage.
Omstreeks 1 april vindt er een incasso plaats voor degene waarbij het
niet gelukt is om in oktober te betalen én voor alle nieuwe machtigingen
die ik gedurende het schooljaar heb ontvangen. Indien u de
ouderbijdrage nog niet betaald hebt, dan verzoeken wij u om zelf
€ 30,00 per kind over te maken. Indien uw kind in januari 2019 of later
gestart is, dan is het bedrag € 15,00 per kind. U kunt de ouderbijdrage
overmaken op rekeningnummer NL76INGB0005040712 t.n.v.
Oudervereniging BS de Boog o.v.v. de naam en de groep van uw kind/
kinderen.
In oktober zal de incasso voor het schooljaar 2019-2020 plaatsvinden,
uiteraard ontvangt u tegen die tijd weer een berichtje van mij.
Namens de OR
Elvira van Schaijik, penningmeester
Plastic doppenactie KNGF geleidehonden
Weet u dat plastic doppen en deksels geld waard zijn? Althans, wel voor
KNGF Geleidehonden. Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een
vergoeding waarmee honden opgeleid kunnen worden. Dus gooi de
dopjes/deksels van bijvoorbeeld frisdrank, melkpakken en
pindakaaspotten niet weg, maar lever ze in.
Sinds enkele dagen staat er een witte pedaalemmer met het logo van
KNGF in de hal (naast de tonnen voor waardeloos materiaal).
Graag wel schone doppen om schimmel te voorkomen.
Voor meer informatie zie de site van KNGF:
www.geleidehond.nl/doppen.
Namens alle hulphonden bedankt!
Kindermuziekweek in Muziekgebouw Eindhoven
Van 5 tot en met 14 april 2019 vindt de eerste landelijke
Kindermuziekweek plaats. Twaalf grote landelijke partners slaan de
handen ineen om ieder kind in Nederland te laten genieten van live
muziek. Het programma is vanaf deze week helemaal rond.
Muziek zelf maken of liever alleen luisteren? Je mag zelf kiezen! In de
Kindermuziekweek zijn op meer dan 25 plaatsen meer dan 75
concerten, workshops, zanglessen en andere activiteiten te bezoeken.
In Muziekgebouw Eindhoven hebben we gedurende 3 dagen een
gevarieerd programma, voor jong en oud!

