
 
 
 

Nieuwsbrief juni 2021 
 
Schoolreis 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
De schoolreis voor dit schooljaar staat gepland op maandag 19 juli. 
Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de maatregelen zullen zijn en 
of de schoolreis door kan gaan. 
Er zijn nog veel vraagtekens.  
We weten bijvoorbeeld nog niet of de pretparken op dat moment open 
zijn. Is testen vooraf verplicht? 
Ook weten we nog niet of we wel met zoveel kinderen en volwassenen 
in één bus mogen.  
Vorig jaar is de schoolreis niet doorgegaan. We zouden het heel jammer 
vinden als we het dit jaar weer niet door kunnen laten gaan. 
We hebben daarom in overleg met de OR en de MR besloten om een 
nieuwe datum te kiezen: maandag 4 oktober 2021. We hopen dat de 
maatregelen dan versoepeld zijn. Dinsdag 5 oktober hebben we een 
studiedag en zijn de kinderen vrij. 
Wel zullen we op 19 juli een kleine leuke activiteit op school 
organiseren. 
Voor groep 8 is het natuurlijk niet mogelijk om de schoolreis te 
verplaatsen, omdat zij in oktober niet meer bij ons op school zitten. We 
zijn aan het kijken of we voor hen een corona-proof uitje kunnen 
organiseren. De ouders van groep 8 worden hier nog over ingelicht. 
Team bs de Boog 
 
Uitslag vragenlijst 
Beste ouders/verzorgers, 
Vlak na de lockdown hebben we jullie gevraagd een vragenlijst in te 
vullen om zicht te krijgen hoe jullie de ontwikkelingen op school zien en 
waarderen. Deze vragenlijst is door 49% van de ouders ingevuld, 
waarvoor heel erg dank. De respons is dus voldoende zodat we ook 
daadwerkelijk iets met de uitkomsten kunnen. 
De Boog krijgt een Ruim voldoende van de ouders! 
In de bijlage vindt u een overzicht van de beleidsterreinen waar jullie 
over bevraagd zijn en daarachter de behaalde score. 
 
Berichtje van juf Ellen 
Even een bericht van mij hoe het met me gaat. Zoals jullie weten ben ik 
al geruime tijd niet aanwezig op school door de naweeën van Corona. 
Momenteel ben ik aan het re-integreren. Dit gaat met kleine stapjes 
vooruit. Dat betekent dat ik enkele uren per week op school aanwezig 
ben. Dan werk ik met een klein groepje kinderen. Zoals het er nu naar 
uitziet ben ik, spijtig genoeg, niet in staat om dit schooljaar terug te 
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komen bij de kleuters. Gelukkig is de groep super goed opgevangen en 
kan ik me richten op mijn herstel, zodat ik volgend schooljaar weer zo 
goed mogelijk aan de slag kan. 
Groetjes juf Ellen 
 
Parkeren stepjes 
Het is natuurlijk erg leuk als kinderen met de step naar school komen, 
we hebben helaas in school geen plek om deze stepjes te parkeren. Dat 
betekent dat stepjes vanaf donderdag 27 mei ook niet meer mee naar 
binnen genomen mogen worden. De stepjes kunnen op de 
fietsparkeerplaats geparkeerd worden. Let wel op dat dit diefstalgevoelig 
is. Als het stepje niet aan een ketting kan, dan graag thuislaten.  
 
Bericht van de ouderraad inzake de ouderbijdrage 
Beste ouders, 
Indien u nog niet hebt betaald voor de ouderbijdrage voor het schooljaar 
2020-2021, ontvangt u volgende week via uw kind een herinnering.  
Hierin laten wij u weten hoe u de ouderbijdrage alsnog kunt betalen en 
wat u kunt doen indien deze voor u te hoog is.  
Uw bijdrage wordt ingezet voor het organiseren van extra activiteiten 
zoals het schoolreisje, de sinterklaasviering en vanaf volgend schooljaar 
ook voor het schoolverlaterskamp. 
Ook in deze tijd van corona proberen wij voor de kinderen activiteiten 
in overleg met de school in aangepaste vorm door te laten gaan. Wij 
hopen dan ook uw bijdrage zo snel mogelijk te ontvangen, zodat wij door 
kunnen blijven gaan met het organiseren van leuke activiteiten voor 
alle kinderen van basisschool de Boog. 
De OR 
Dorian, Linda, Karima, Patricia en Nicole  
 
Zomerschool 
Ook deze zomervakantie is er weer een zomerschool in Eindhoven. 
In de bijlage vindt u alle informatie. 
Het is bedoeld voor kinderen met een taalachterstand/ lage 
taalontwikkeling. 
Mocht u dit geschikt vinden voor uw zoon of dochter, laat u dit dan 
weten aan de leerkracht van uw kind. 
De leerkracht kan dan samen met u de inschrijving regelen (dit verloopt 
altijd via school). 
Team De Boog 
 


