Agenda september
06-09: begin schooljaar 2021/2022
08-09: Nieuwsbrief september
10-09: groep 1 t/m 4 middag vrij
14-09: informatieavond
20-09: Deze week startgesprekken
20-09: Schoolfotograaf
22-09: Groep 8 kamp
23-09: Groep 8 kamp
24-09: Groep 8 kamp
24-09: groep 1 t/m 4 middag vrij
27-09: Deze week startgesprekken
28-09: Leerlingraad
28-09: OR vergadering
29-09: Nieuwsbrief oktober
Bijlagen:
• Brief van de schoolfotograaf
• Informatie eerste communie

Nieuwsbrief september 2021
Start schooljaar 2020-2021
Beste ouders/verzorgers,
Wat was het fijn om al ‘onze’ kinderen
deze week weer te zien! Sommigen wat
zenuwachtig omdat het best spannend is
een nieuwe juf/meester of omdat ze
nieuw bij ons op school zijn. Sommigen
nog wat moe omdat 's ochtends vroeg
opstaan niet altijd meevalt. Gelukkig was
iedereen snel gewend en zagen we
vooral vrolijke gezichten in de groepen.
Het team van ons Kindcentrum heeft er
zin in om er weer een goed jaar van te
maken. Via onder andere de
nieuwsbrieven die elke maand
verschijnen, houden we jullie zo goed mogelijk op de hoogte van alle
ontwikkelingen. Wanneer er vragen zijn, of je wilt iets met ons delen, laat
het dan gerust weten. Wij waarderen het als ouders met ons mee
nadenken.
We wensen iedereen een fijn en gezond schooljaar
Team Kindcentrum De Boog
Informatieavond
Informatieavond groep 3 t/m 8 dinsdag 14 september
We starten dit jaar met een informatieavond voor de groepen 3 t/m 8 op
dinsdag 14 september. Tijdens deze avond geven de leerkrachten
informatie over het schooljaar; wat wordt er zoal geleerd, hoe ziet een
dag in de groep eruit, welke groepsafspraken zijn er. Ook is er
gelegenheid om vragen te stellen. We zijn heel blij dat we de ouders
hiervoor op school uit kunnen nodigen, uiteraard coronaproof waarbij
ouders 1,5m afstand van elkaar en van de leerkracht kunnen houden.
Dat betekent dat er weer verschillende tijdblokken zijn waarop je in kunt
tekenen. Hiervoor ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging.
Belangrijk: I.v.m. corona maatregelen is maar één ouder per gezin
uitgenodigd en vindt de informatieavond plaats zonder kinderen.
Inloopmoment groep 1/2:
Voordat hun kind vier werd, hebben de ouders van de kleuters al een
kennismakingsgesprek gehad, waarbij ze belangrijke informatie over de
kleutergroepen hebben gekregen. Een informatieavond is dan ook niet
nodig.

De leerkrachten nodigen alle ouders uit om een keertje in de klas te
komen kijken. Dit zal in kleine groepjes zijn zodat de volwassenen
afstand van elkaar kunnen houden. Van de groepsleerkracht krijgt u hier
meer informatie over.
Ouders aan het woord: Startgesprekken
Naast de algemene informatie die je van de leerkracht krijgt tijdens de
informatieavond, maken de leerkrachten ook graag persoonlijk kennis
met de ouders. Ouders en leerkrachten gaan immers een heel
schooljaar samenwerken en dan is het belangrijk dat je weet met wie je
eigenlijk samenwerkt. Het gesprek is bedoeld om elkaar beter te leren
kennen.
Daarom nodigen de leerkrachten de ouders dan ook uit voor een
startgesprek. Deze startgesprekken voeren we het liefst met alle
ouders/verzorgers die betrokken zijn bij het kind. Ook het kind zelf is van
harte welkom.
Wanneer de Nederlandse taal lastig is, is het fijn als er iemand meekomt
die hierbij kan helpen. Dat mag ook een andere ouder uit de klas zijn.
Het gesprek kun je thuis alvast wat voorbereiden door na te denken wat
je de leerkracht zou willen vertellen. Is er iets dat je belangrijk of fijn
vindt om te vertellen?
Verder horen we graag hoe het met jullie gaat en hoe de vakantie is
geweest. Ook veranderingen de thuissituatie zijn natuurlijk belangrijk om
te vertellen.
Wij zien ouders als ervaringsdeskundigen. Ouders kennen hun kind het
best en zien het kind in verschillende situaties. Een goede
samenwerking tussen ouders en leerkrachten is dan ook in het belang
van de ontwikkeling van onze kinderen. Daar stoppen we graag tijd in!
De uitnodiging om in te tekenen voor de informatieavond en een
startgesprek krijgen jullie via de leerkracht. We hopen alle ouders te
mogen ontvangen en ontmoeten.
Schoolreisje 4 oktober
Beste ouders,
Het afgelopen schooljaar kon het schoolreisje helaas niet doorgaan.
Daarom hebben we dit jaar 2 schoolreisjes! Op maandag 4 oktober 2021
en op maandag 18 juli 2022.
Zoals het er nu naar uitziet, kan het schoolreisje doorgaan. We hopen
natuurlijk niet, dat we door eventuele nieuwe maatregelen het weer
moeten uitstellen. Is dit wel het geval zijn, dan zullen we jullie hierover
informeren.
Het programma voor maandag 4 oktober:
Groepen 1 en 2
Gaan naar de Sint Joseph speeltuin. De kinderen worden daar om 09:30
verwacht. Om 14:00 kunt u uw kind weer ophalen.

Groepen 3 en 4
Gaan naar Billy Bird Park Hemelrijk. De bussen staan om
vanaf 09:00 uur klaar om het parkeerterrein
tegenover de Tamoil Express aan de Tongelresestraat. Om 16:00 uur
zijn de bussen daar weer terug.
Groep 5 t/m 8
Gaan naar Toverland. De bussen staan om vanaf 09:00 uur klaar om het
parkeerterrein tegenover de Tamoil Express aan de Tongelresestraat.
Om 16:00 uur zijn de bussen daar weer terug.
De klassenouders worden t.z.t. uitgenodigd door de leerkracht.
LET OP:
• De breng- en ophaaltijden van uw kind zijn dus op maandag 4
oktober anders dan de gewone schooltijden. Als u VSO of BSO
voor uw kind heeft geregeld dan zullen zij ervoor zorgen dat u
kind op de juiste tijden worden gebracht en/of opgehaald.
• U brengt u kind(eren) die dag dus niet naar het schoolgebouw
maar naar de bovenvermelde locatie(s).
• Mochten de aangepaste schooltijden niet uitkomen voor u, dan
kunt u in overleg met uw eigen leerkracht uw kind op de reguliere
tijden naar school brengen.
Een herinnering over het schoolreisje en verdere informatie volgt nog via
een bericht in het ouderportaal.
Besteding subsidiegelden
Zoals jullie vast en zeker gehoord krijgen scholen de aankomende
tweeënhalf jaar extra geld om het onderwijs, dat geleden heeft door
corona en de daarbij horende lockdowns, een extra impuls te geven. Er
zijn uiteraard allerlei afspraken waar dat geld wel en niet aan besteed
mag worden. Het team van Kindcentrum De Boog wil dit geld zoveel
mogelijk inzetten voor langdurig resultaat. Wij willen het onderwijs van
groep 1 t/m 8 nóg beter en sterker maken, investeren in de kwaliteit van
ons team en het team ruimte/tijd geven om verbeteringen door te
voeren. De besteding van de subsidiegelden is afgestemd met en
goedgekeurd door de MR.
Een aantal zaken die we bekostigen vanuit deze subsidiegelden zijn:
• Inzet van onderwijsassistenten in groep 1/2. Deels 'huren' we
collega's in bij Korein zodat de doorgaande lijn van peuter naar
kleuter nog gemakkelijker is.
• Faciliteren van leerkrachten met extra taken; denk aan
taalcoordinatoren (Linda en Sophie) - en rekencoördinator
(René)
• Gymleerkracht voor de kleuters (Oxana, 1 dag in de week)
• Opzetten naschoolse activiteiten

•
•
•

Uitbreiding uren Interne Begeleiding (IBers; Karlijn en Wendy)
2 kleine groepen 4
Pauzesport: kinderen krijgen tijdens de pauze extra sportaanbod
t.b.v. de motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling
We houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Luizenpluizen
Onze luizenpluisouders zijn weer gestart. 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.
Contract over gebruik spullen van de school
Op de Boog gebruiken we al enige tijd allerlei apparaten om ons
onderwijs te verbeteren. Denk hierbij aan onze Ipads, Snappet-tablets,
laptops en Chromebooks. Vanzelfsprekend zijn dit geen goedkope
materialen. Het is ons opgevallen dat kinderen niet altijd op de juiste
manier met deze apparaten omgaan. Om een voorbeeld te geven: Het
afgelopen jaar hebben we ruim 40 toetsenborden van de tablets moeten
vervangen omdat knoppen waren losgepulkt, ruim 30 hoesjes moeten
vervangen omdat erop geschreven was, naamkaartjes waren
kapotgetrokken en 14 schermen moeten vervangen vanwege verkeerd
gebruik.
Let op: We hebben het hier niet over ongelukjes (die óók gebeuren),
waardoor een tablet per ongeluk kapotgaat. We werken nu eenmaal met
kinderen en ongelukjes horen daarbij.
Om de kinderen beter en meer verantwoordelijk te laten maken voor en
beter te leren omgaan met eigen en andermans materialen, gaan we
vanaf september ieder jaar een contract met de kinderen opstellen. Ze
krijgen een duur apparaat van school in bruikleen. Daarvoor
ondertekenen ze een contract waarin ze beloven om goed om te gaan
met deze dure spullen. Natuurlijk zit daar begeleiding en sturing van de
leerkracht bij, zodat de kinderen goed weten wat wij van ze verwachten
en wat we wel en niet wenselijk gedrag vinden. Alleen het ondertekenen
van een contract verandert natuurlijk geen gedrag. Het contract zorgt er
echter wel voor dat we als school beter kunnen handelen op verkeerd
omgaan met deze materialen.
In origine verandert er niets aan onze afhandelingsprocedure. Als uw
kind door verkeerd gebruik een apparaat kapot maakt, zullen we dit met
u afhandelen. Gaat er iets per ongeluk kapot, dan regelt de school het
zelf.
ICT-commissie de Boog

Schoolfotograaf
Maandag 20 september komt foto Koch schoolfoto's maken.
Er worden dan individuele foto's, familiefoto's en groepsfoto's gemaakt.
Na schooltijd willen we gezinnen, die geen schoolgaande kinderen op
school hebben, de gelegenheid bieden om toch een familiefoto te laten
maken. Om zicht te krijgen om hoeveel familiefoto's het dan betreft is
het wenselijk om dit door te geven aan Linda.
l.vanlankvelt-bone@skpo.nl.
In de mail graag aangeven om hoeveel broertjes/zusjes het betreft. U
heeft dan de mogelijkheid tot uiterlijk 16 uur om op eigen gelegenheid
aan te sluiten in de rij voor een familiefoto. Om drukte in school te
voorkomen zal het wachten buiten op het schoolplein plaatsvinden.
In de bijlage de informatie vanuit foto Koch.
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.
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!

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.
Even voorstellen
Er starten dit jaar weer een 2-tal LIO-stagiaires en een aantal overige
stagiaires bij ons op school.
In een aparte brief via Ouderportaal zullen zij zich de komende week
voorstellen.
Even voorstellen Lumens
Mijn naam is Karin Lasaroms. Ik werk bij Lumens als pedagogische
ondersteuner.
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen.
Door de manier waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren.
Maar misschien lukt het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling te
ondersteunen, bijvoorbeeld omdat je de Nederlandse taal nog niet goed
beheerst. Of je hebt vragen over de opvoeding van je kind. Bijvoorbeeld
over wat je mag verwachten op welke leeftijd, wat kan je doen als een
kind niet luistert of hoe ga je om met social media. Met dit soort vragen
kan je bij mij terecht om samen een antwoord te vinden.
Pedagogische ondersteuning voor kinderen van 0 tot 6 jaar is een
voorziening uit de sociale basis en is dus gratis voor ouders. We hebben
geen wachtlijsten.
Kortom: kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind
en je hebt alledaagse vragen over je kind? Dan kun je contact opnemen
met mij en dan kijken we samen wat nodig is.
Hartelijke groet,
Karin Lasaroms
06 51056222
k.lasaroms@lumenswerkt.nl

Infoavond eerste communie
Alle geïnteresseerde ouders van de leerlingen uit groep 4 vinden in de
bijlage de informatiebrief over de uitnodiging voor de Infoavond eerste
communie, namens het pastoraal tem Sint Jorisparochie.
Eindhovense Schoolzwemkampioenschappen
Beste zwemliefhebbers,
Goed nieuws! PSV Zwemmen is al bezig met de voorbereidingen voor
een nieuwe editie van de Eindhovense Schoolzwemkampioenschappen
(ESZK) in 2022. Door de maatregelen rondom corona, hebben we zowel
in 2020 als 2021 het ESZK moeten annuleren. Daarom zijn we nu blij
om te melden dat we niet alleen in 2022 een ESZK voor jullie gaan
organiseren, maar ook tijdens de Nationale Sportweek een
zwemevenement voor jullie in petto hebben.
Op woensdagmiddag 22 september 2021 vindt de ESZC plaats: de
Eindhovense Schoolzwem Clinics. Alle basisschoolleerlingen (met
minimaal zwemdiploma B) welkom om hun zwemtechniek te verbeteren,
onder leiding van niemand minder dan Arjan Knipping, WK-finalist en
Olympisch deelnemer op de 400m wisselslag. De wisselslag is een
afstand waarin alle slagen (vlinderslag, rugslag, schoolslag en
borstcrawl) aan bod komen, dus Arjan kan jullie letterlijk alles leren over
zwemmen!We organiseren twee clinics van circa 45 minuten, de eerste
begint om 13.30 uur en de tweede om 14.15 uur.
Wil jij er ook bij zijn? Ga dan nu naar www.psvzwemmen.nl/eszk en geef
je op!
Aanmelden is mogelijk t/m zondag 19 september (maar let op, vol = vol).
Deelnemers ontvangen op maandag 20 september een email met meer
informatie, onder andere over de dan geldende corona maatregelen.
Zoals het er nu uit ziet kunnen ouders vanaf de tribune mee kijken.
Dus, wil jij nog graag een paar tips en tricks krijgen om nog beter te
zwemmen op het ESZK volgend jaar? Meld je dan snel aan!
Met sportieve groet,
Martin Teley voorzitter PSV Zwemmen ESZK@psvzwemmen.nl
PS. Let op! Dit is een buitenschoolse activiteit die kinderen op eigen
gelegenheid met ouders kunnen bezoeken.

