Agenda augustus/september:
24-08: begin schooljaar 2020/2021
28-08:groep 1 t/m 4 middag vrij
01-09: informatieavond
09-09: groep 8 kamp
10-09: groep 8 kamp
11-09: groep 8 kamp
11-09: groep 1 t/m 4 middag vrij
14-09: inloopochtend ? (onder
voorbehoud)
15-09: leerlingraad
22-09: MR-vergadering
25-09: viering ? (onder voorbehoud)
25-09: groep 1 t/m middag vrijdag
29-09:VVE avond
30-09: nieuwsbrief oktober
Bijlagen:
• -

Nieuwsbrief september 2020
Start schooljaar 2020-2021
Wat was het heerlijk om al onze kinderen deze week weer te zien. Er is
alweer hard gewerkt, gespeeld, gepraat en gelukkig weer lekker
gegymd in onze mooie gymzaal. Kortom; we zijn het schooljaar goed
gestart.
We hopen op een goed schooljaar en een fijne samenwerking. Ook al
mogen ouders het gebouw nog steeds niet binnen zonder een afspraak
vooraf te hebben gemaakt, we gaan er toch vanuit dat we elkaar
kunnen vinden wanneer dit nodig is.
We wensen iedereen een fijn en gezond schooljaar
Team Kindcentrum De Boog
Informatieavond
Een fijne en goede samenwerking met ouders vinden we erg belangrijk,
ook al zal deze samenwerking veel op afstand zijn (telefonisch,
beeldbellen e.d.). Om ouders en leerkrachten de kans te geven kennis
met elkaar te maken én ouders te informeren over wat er aankomend
schooljaar allemaal aan bod komt in de lessen organiseren we voor de
ouders van kinderen van de groepen 3 t/m 8 een informatie avond. Dit
alles uiteraard in kleine groepjes, waarbij de 1,5m afstand aangehouden
zal worden. Per kind mag er één ouder aanwezig zijn. Bij binnenkomst
van school vragen we de handen te desinfecteren en als er sprake is
van gezondheidsklachten is het natuurlijk niet de bedoeling dat je komt.
De kennismaking duurt een half uurtje. Na afloop wordt er gevraagd
school meteen te verlaten zodat de leerkrachten de tafels kunnen
ontsmetten en de volgende groep naar binnen kan. Op het ouderportaal
vind u meer informatie en kunt u intekenen voor een bepaalde tijd.
Voor de ouders van onze nieuwe kleuters organiseren we kijkochtenden.
Deze ouders worden hiervoor persoonlijk door de leerkracht benaderd.
Auto’s in straatje naast de school
We hebben gezien dat er al veel ouders en kinderen lopend of op de
fiets naar school komen. Kei-fijn!
Het straatje naast de school, richting het kerkhof, is nog steeds tussen 8
en 16u verboden om in te rijden. Ook mag er niet geparkeerd worden in
dat straatje en op de stoep. Het straatje is namelijk de looproute
'achterom' voor de kinderen van groep 1 t/m 3. In- en uitrijdende auto's
zorgen voor een onveilige situatie. We realiseren ons dat rondom school
parkeren een probleem kan zijn. De veiligheid van onze kinderen én van
de ouders staat echter op de eerste plaats.

Luizenpluizen
Volgende week starten onze luizenpluisouders weer met het
luizenpluizen. Dit zal uiteraard op een veilige manier en met extra
hygiënemaatregelen plaatsvinden. Wanneer er bij een kind neten of
luizen zijn geconstateerd, wordt er uiteraard contact opgenomen met de
ouders. Samen zorgen we ervoor dat luizen op onze school geen kans
krijgen zich te verspreiden.
Broertje/zusje
Het is voor de school erg fijn om op tijd te weten hoeveel nieuwe
leerlingen we in een bepaald schooljaar mogen verwachten. Heeft uw
kind nog een broertje of zusje dat nog niet op school is aangemeld, dan
vragen we u dit zo spoedig mogelijk te doen. Als uw kindje nog géén 3
jaar is, kunt u een voor-aanmeldformulier invullen. U kunt dit ophalen bij
de administratie, maar ook bij Korein kunt u dit formulier krijgen. Is uw
zoontje of dochtertje 3 jaar of ouder, dan willen we u vragen een
afspraak te maken met de directeur of adjunct-directeur zodat er direct
een aanmeldformulier kan worden ingevuld.
Toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens
In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft u eerder een toestemmingsverklaring voor het
gebruik van de persoonsgegevens van uw kind(eren) ingevuld. Aan het
begin van elk schooljaar kunt u de door u ingevulde toestemmingsverklaring(en) herzien. U dient hiervoor dan een nieuw formulier in te
vullen én te ondertekenen. De formulieren liggen klaar bij de
administratie, of vraag het even aan de leerkracht van uw kind. Indien u
niets wilt wijzigen hoeft u geen nieuwe verklaring in te vullen.
Wijzigingen in persoonsgegevens / thuissituatie
Graag willen we nogmaals uw aandacht vragen voor het doorgeven van
wijzigingen in de thuissituatie of in telefoonnummers, (mail)adressen e.d.
Het komt helaas regelmatig voor dat de gegevens van uw kind(eren) in
de leerlingenadministratie niet meer actueel zijn. Wilt u er a.u.b. voor
zorgen dat we op de hoogte zijn van de juiste gegevens en we u als
ouder(s) ook altijd kunnen bereiken? Het blijft de verantwoordelijkheid
van u als ouder dat de gegevens op school up to date zijn. Twijfelt u of
alles nog klopt? Loopt u dan even binnen bij de administratie dan
controleren we het direct.
Indien u op ouderportaal gegevens aanpast, komt er sowieso een
bericht binnen bij de administratie. Dus kijk even of uw gegevens daar
kloppen en pas ze, indien nodig, aan.

Traktaties
Met ingang van het nieuwe schooljaar mogen de kinderen weer gewoon
trakteren in de klas. Het zou fijn zijn als u iets kleins en het liefst iets
gezonds aan uw kind meegeeft om te trakteren.
Jammer genoeg kunnen we nog niet toestaan dat uw kind de hele
school rondloopt om de leerkrachten van andere groepen te trakteren.
Nieuws van de OR
De vakantie is weer voorbij, de OR heeft er weer zin!
Hopelijk kunnen we ondanks Corona een goede invulling gaan geven
aan alle activiteiten die voor dit jaar op de kalender staan.
Door het vertrek van Karima Zerktouni naar de MR dit schooljaar
ontstaat er de komende periode een vacature voor de OR. In de
volgende nieuwsbrief vertellen wij u hier graag meer over.
Heeft u tussentijds vragen of opmerkingen voor de ouderraad? U kunt
ons bereiken via ouderraad-deboog@skpo.nl.
Nicole, Dorian en Patricia
Even voorstellen:
Geulta
Ik ben juf Geulta Mutebwa. Dit schooljaar sta ik samen met juf Monique
in groep 3.
Om elkaar wat beter te leren kennen stel ik mezelf alvast even voor aan
jullie.Ik ben 30 jaar en woon samen met mijn vriend Ron in Son en
Breugel. In mijn vrije tijd speel graag spelletjes met mijn vrienden en ik
ga graag op vakantie met mijn vriend. Daarnaast vind ik het ook leuk om
een goed boek te lezen, te schilderen en een leuke film of serie kijken. Ik
word héél blij van lekker eten. Mijn lievelingsgerecht is ‘’Makayabu’. Dat
is een visgerecht uit Congo. Congo is het land waar ik geboren ben.
Ik hoop dat jullie nu iets meer van mij weten. En na de zomervakantie wil
ik ook jullie beter leren kennen. Ik heb heel veel zin om samen met de
kinderen, ouders en nieuwe collega´s er een leuk, gezellig en leerzaam
jaar van te maken.
Tot ziens bij ons in de klas!
Groetjes juf Geulta

Laura
Hoi allemaal,
Mijn naam is Laura Kees, ik ben 21 jaar oud en ik woon in Budel-Schoot.
Sommige van jullie zullen mij al kennen, het afgelopen jaar heb ik
namelijk mijn afstudeerstage gedaan in groep 6B. In juli mocht ik mijn
diploma in ontvangst nemen en dit jaar mag ik starten als leerkracht van
groep 7A.In mijn vrije tijd ben ik leiding van de maxioren meiden bij
Jong-Nederland Budel-Schoot. Daarnaast houd ik heel erg van muziek
en ben ik lid van Harmonie EMM Budel.
Ik ben van maandag tot en met vrijdag aanwezig op school.
Mochten jullie vragen voor mij hebben, dan kun je mij op deze dagen
vinden.
Ik heb er enorm veel zin in!
Groetjes,
Laura Kees
Stacey
Hoi allemaal,
Mijn naam is Stacey van Bokhoven, ik ben 23 jaar en ik ben dit
schooljaar vierdejaars pabo student en stagiaire op de Boog. Vorig jaar
heb ik het heel erg naar mijn zin gehad tijdens mijn stage in groep 3 en
6/7. Dit jaar mag ik in groep 6 bij Jan komen afstuderen. Ik heb hier
super veel zin in! Naast mijn stage in de klas ga ik me richten op mijn
afstudeeronderzoek met als thema onderzoekend en ontwerpend leren
in de klas. Ik ga onderzoeken hoe we dit op de Boog vorm kunnen gaan
geven. Naast het lesgeven in de klas, heb ik ook een passie voor het
geven van gymlessen. In de tweede helft van dit schooljaar zal ik dan
ook stage gaan lopen in de gymzaal om mijn gymbevoegdheid te halen.
Tot op het schoolplein en in de klas ☺!
Anouk
Hallo!
Ik ben Anouk en ik ben 20 jaar. Dit jaar start ik mijn vierde jaar van de
pabo. Ik studeer en woon in Eindhoven. Ik zal dit hele schooljaar in
groep 6b aanwezig zijn. Mijn vaste stagedagen zijn maandag en
dinsdag. Afgelopen schooljaar heb ik ook al een paar maanden stage
gelopen bij deze groep en ik kijk ernaar uit om de kinderen weer te zien.
Boeken inleveren
Voor de vakantie zijn er een hoop boeken geleend.
Waarschijnlijk zijn veel van die boeken al uit. Denkt
iedereen aan het terugbrengen van de boeken, dan
hebben we zoveel mogelijk leuke boeken in onze
bibliotheek staan!

Kies je Sport
Eind augustus ontvangt jouw kind weer een boekje van “Kies je Sport”.
Kies je Sport is een project dat de mogelijkheid geeft om kennis te
maken met een sport en sportaanbieder naar keuze. Zo kunnen
kinderen ontdekken welke sport en sportaanbieder bij ze past.
Meedoen
Van 18 september t/m 15 november bieden Eindhovense
sportaanbieders kennismakingscursussen aan voor kinderen in het
basisonderwijs. Het aanbod bestaat uit twee tot vier lessen op de locatie
van de sportaanbieder. Deze editie kan weer worden gekozen uit
diverse cursussen, deze staan op eindhovensport.nl/kiesjesport. Het
programma Kies je Sport wordt elk voorjaar en najaar herhaald, steeds
met een nieuw aanbod.
Inschrijven
Inschrijven voor een cursus kan via eindhovensport.nl/kiesjesport van 2
t/m 16 september. Ouders gaan naar de website, selecteren de cursus
en schrijven hun zoon/dochter in. Er hoeft geen account meer te worden
aangemaakt. De sportaanbieder ontvangt per e-mail een aanmelding
met de gegevens.

