Agenda december:
05-12: Sinterklaasfeest
06-12: Studiedag, alle groepen
vrij
07-12: Gr. 1 t/m 4 middag vrij
14-12: Viering gr. 1-2D, 4B, 6-7B
19-12: Kerstviering (avond)
21-12: Alle groepen vrij
Bijlagen:
 Samen verbeteren
verkeersveiligheid
 Natuurthema-avond
Groendomein Wasven

Vacature intern begeleider
Na de kans die onze intern begeleider Carmen van Krevel heeft
gekregen om bij de SKPO waarnemend directeur te worden, hebben we
een goede en intensieve procedure gehad om de best mogelijke intern
begeleider voor de onderbouw aan te nemen.
Het is de benoemingscommissie gelukt om uit de kandidaten de meest
geschikte kandidaat voor onze school aan te nemen en dat is Karlijn
Eikenaar. Dat betekent dat juf Karlijn afscheid gaat nemen van haar
groep 3.
Op dit moment hebben we een procedure uitgezet voor een nieuwe
leerkracht in groep 3. Wij houden u op de hoogte wanneer deze
procedure is afgerond en wanneer we een goede leerkracht, die bij onze
kinderen en het team past, kunnen aannemen. Uiteraard laten we ook
weten per welke datum dit dan zal zijn. Tot die tijd zal juf Karlijn gewoon
in groep 3 staan.
Wij feliciteren juf Karlijn met haar aankomende aanstelling als intern
begeleider en wensen haar alvast veel succes en werkplezier toe.
Een nieuwe uitdaging als Intern Begeleider onderbouw op de Boog
Als leerkracht heb ik een groot hart voor het jonge kind op basisschool
de Boog. Ik ben betrokken bij kinderen en het onderwijs. Juist de
kinderen die wat extra nodig hebben, trekken mijn aandacht.
Het analyseren van het kind en zijn behoefte in kaart brengen, is een
prachtig onderdeel van mijn werk waar ik van geniet.
In 15 jaar tijd als kleuterjuf heb ik diverse uiteenlopende ervaringen
opgedaan. Dit schooljaar heb ik de stap naar groep 3 gemaakt.
Zowel op leer- als sociaal emotioneel gebied doorlopen de kinderen een
prachtige ontwikkeling. Fantastisch om dit van dichtbij mee te maken en
te kunnen delen met de ouders.
En nu ga ik enthousiast een nieuwe uitdaging aan!
Ik word Intern Begeleider van de groepen 1/ 2 en 3.
Graag breng ik alle partijen, die te maken hebben met de ontwikkeling
van het jonge kind, bij elkaar. Samen een stap vooruit zetten en kansen
benutten om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling.
U komt mij dus nog steeds tegen op de Boog en graag maak ik tijd voor
u vrij! Ik hoop op een prettige samenwerking.
Vriendelijke groeten,
Karlijn Eikenaar
Reflection Day (groep 5/6/7/8)
Onze school (groep 5 t/m 8) doet weer mee aan het verkeersproject
Reflection Day. Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 krijgen op school
een reflecterend hesje. Het is de bedoeling dat de kinderen het hesje
buiten zoveel mogelijk aanhebben om zo goed mogelijk op te vallen in
het verkeer tijdens de donkere dagen. Vanuit de organisatie van
Reflection Day en school wordt er geflitst (oftewel er worden foto's
gemaakt van de kinderen die een hesje dragen).
Ook alle ouders, ooms/tantes, opa's/oma's mogen kinderen met een
hesje fotograferen. De foto's mogen gestuurd worden naar volgend
mailadres:
info@reflectionday.nl

De foto's die ingestuurd worden, worden alleen gebruikt
door de organisatie van Reflection Day, ze komen
nergens online te staan (mocht u niet willen dat uw kind
gefotografeerd wordt, zorg dan dat hij/zij het hesje niet
draagt)
De leerling die het meest geflitst wordt, wint een prijs.
Voor meer informatie: zie bijlage.
Flitst u mee?
De groepen 6/7/8 hebben al eerder meegedaan aan dit project, zij
hebben de informatie en het hesje zelf in de klas gekregen.
Voor de groepen 5 is het project nieuw. Er wordt uitleg gegeven op
maandag 3 december om 8.30u in de koffiekamer van school. Komt u
ook? Voor vragen kunt u bij juf Karin terecht (k.vangrunsven@skpo.nl)
Sinterklaasfeest
Binnenkort is het zover: het grote Sinterklaasfeest op Kindcentrum ’t
Hofke! We hopen dat we Sint en zijn pieten weer mogen ontvangen op
ons schoolplein dit jaar. Een paar belangrijke dingen om zijn aankomst
in goede banen te leiden:
•De kinderen gaan eerst met de leerkracht mee naar de klas om de
absentie te controleren. Daarna komen ze weer naar buiten en nemen
met de eigen klas plaats in het daarvoor bestemde ‘stoepkrijt-vak’.
•We willen alle ouders vragen om niet bij het eigen kind te gaan staan,
maar ACHTER de rood/witte linten.
•Auto’s alleen parkeren in de vakken op de parkeerplaats! Indien
mogelijk te voet of met de fiets naar school komen i.v.m. grote drukte.
•De kinderen krijgen deze dag uiteraard wat lekkers, maar geef wel
gewoon fruit en drinken mee net zoals altijd.
Groetjes, De Sinterklaascommissie
Schoolfotograaf
Vorige week zijn de klassenfoto's opnieuw gemaakt. Binnenkort
ontvangt u via uw kind het strookje van de schoolfotograaf. Met deze
schoolfotograaf hebben we de afgelopen drie jaar samengewerkt. Voor
het komende schooljaar gaan we alvast op zoek naar een andere
schoolfotograaf.
Schoenendozen Kerstmarkt
De Kerstcommissie is op zoek naar 15 schoenendozen voor de
Kerstmarkt. Heeft u er thuis nog liggen, wij zijn er blij mee! U kunt ze
afgeven bij juf Sophie in groep 1/2D.
Alvast bedankt!
Afscheid …
Beste collega’s en ouders,
Met veel plezier heb ik dit schooljaar bij jullie op school gewerkt. Elke
donderdagochtend heb ik in overleg met Wendy korte of langere
ondersteuning geboden voor verschillende leerlingen. Ik wil jullie heel
erg bedanken voor de fijne samenwerking.

Per 1 januari 2019 ga ik voor vier dagen binnen het Spilcentrum
Genderdal op Karel de Grote werken. Ik ga hier verder als IB-er voor de
groepen 1-2-3 en krijg er een nieuwe taak bij als VVE coördinator.
Mijn collega Inge de Been zal mijn taken overnemen. Op de studiedag
van 6 december zullen Inge en ik de begeleiding doorspreken. Ik wens
haar heel veel succes.
Met vriendelijke groeten, Angelika Bongenaar AB-er van de Externe
Dienst van het SKPO.
En een nieuw gezicht …
Beste ouders en collega's,
Mijn naam is Inge de Been en ik werk sinds dit schooljaar als ambulant
begeleider bij de Externe Dienst. Dat betekent dat ik naar verschillende
basisscholen ga om daar leerkrachten, intern begeleiders, teams en
leerlingen te ondersteunen.
Omdat Angelika Bongenaar voor de kerstvakantie afscheid neemt van
bs de Boog, neem ik haar taken vanaf januari op donderdagochtend
over.
Misschien zien we elkaar dan!
Groetjes, Inge de Been

