
 
 
 

Nieuwsbrief begin schooljaar 2022-2023 
 
Algemene informatie ouderportaal m.b.t. informatieavond en 
startgesprekken:  
 
Beste ouders/verzorgers, 
Wat fijn om iedereen maandagochtend weer te zien! Na een hopelijk 
fijne vakantie gaan we met zijn allen weer onze uiterste best doen om er 
een goed schooljaar van te maken.  
 
Meteen wat belangrijke data en informatie. Deze informatie heeft ook op 
Ouderportaal gestaan en een deel hiervan heeft ook in de laatste 
nieuwsbrief van vorig schooljaar gestaan.  
  
Informatieavond groep 3 t/m 8: 13 september 19u-20u:  
We starten dit jaar met een informatieavond voor de groepen 3 t/m 8 op 
dinsdag 13 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. De avond is voor 
ouders, zonder kinderen. De betrokkenheid van ouders bij school is 
voor de ontwikkeling van onze kinderen erg belangrijk. We hopen dan 
ook veel ouders te mogen ontmoeten.  
  
Inloopmoment groep 1/2:   
Voordat je kind vier werd, heb je als ouders een kennismakingsgesprek 
gehad, waarbij je belangrijke informatie over de kleutergroepen 
hebt gekregen. Een informatieavond aan het begin van het schooljaar is 
dan ook niet nodig. De leerkrachten nodigen alle ouders uit om in de 
klas te komen kijken. Dit zal in kleine groepjes zijn. 
  
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. De bedoeling van het gesprek is elkaar beter te 
leren kennen en kinderen te laten zien dat we het samen doen. 
Daarom nodigen de leerkrachten de ouders 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.  

Agenda september 

05-09: Start schooljaar 

07-09: Nieuwsbrief 

09-09: Gr.1-2 middag vrij  

12-09: Deze week kijkmoment  

groep 1-2 

13-09: Info-avond gr 3 t/m 8 

19-09: Deze week startgesprekken 

groep 1 t/m 7 

21-09 t/m 23-09: groep 8 kamp 

23-09: Groep 1-2 middag vrij  

26-09: Deze week startgesprekken 

groep 1 t/m 8 

27-09: Leerlingraad 

27-09: MR vergadering 

28-09: Nieuwsbrief oktober 

29-09: Schoolfotograaf 

 

Bijlagen: 

• Aankondiging 

schoolfotograaf 

• Omnia training gescheiden 

ouders (ochtend) 

• Omnia training voor ouders 

van jonge kinderen (avond) 

• Omnia training voor ouders 

van jonge kinderen 

(ochtend) 



 
 
 
  
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 in 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 het startgesprek krijgen jullie via de 
leerkracht.  
 
Gescheiden ouders 
Voor een kind is het heel prettig te zien dat ouders samen met de 
juf/meester praten. We gaan er dan ook vanuit dat gescheiden ouders 
gezamenlijk op gesprek komen met de leerkracht. Als dit echt niet 
mogelijk is,  informeer de leerkracht hier dan over, dan zoeken we een 
andere oplossing. 
Daarnaast is het goed om te weten dat er door ouders die niet (meer) 
samenwonen een formulier niet-samenwonende ouders ingevuld dient 
te worden. Daarop staat voor de school belangrijke informatie over 
onder andere de omgangsregeling. Je vindt deze vragenlijst op de 
website bij het SCHOOLPROTOCOL VOOR OUDERS BIJ 
ECHTSCHEIDING basisonderwijs, onder het kopje School, Beleid en 
protocollen. 
De samenwerking tussen ouders en leerkrachten en de betrokkenheid 
van ouders bij school is erg belangrijk voor de ontwikkeling van onze 
kinderen. We hopen dan ook veel ouders te ontmoeten tijdens 
de info avond en verwachten alle ouders bij het startgesprek. 
 
Kalender 
Maandag hebben alle oudsten van het gezin de schoolkalender mee 
naar huis gekregen. Hierop vind je vooral praktische informatie en staan 
voor het hele schooljaar belangrijke data gepland. Zo kun je bijvoorbeeld 
zien wanneer de inloopochtenden voor alle groepen zijn. Deze zijn van 
8.20u tot 9u en op verschillende dagen. Tijdens zo'n inloopmoment mag 
je een kijkje komen nemen in de groep van je kind(eren).  
Naast deze kalender worden jullie via onze maandelijkse nieuwsbrief 
geïnformeerd over allerlei schoolse zaken.  
 
Brengen/halen 
Hierbij het dringende verzoek om met de auto niet het 'verboden in te 
rijden straatje' naast de school in te rijden en niet te parkeren bij de 
bushalte en op de stoep van onze overburen. We begrijpen het 



 
 
 
parkeerprobleem in de wijk, maar de veiligheid van onze kinderen en 
alle weggebruikers staat natuurlijk altijd voorop. We vinden het erg fijn te 
zien dat er zoveel ouders met de fiets of lopend komen. Dit schooljaar 
zullen de fietsenrekken aangepakt worden. Door materiaal- en 
personeelstekort zal dit echter nog even gaan duren. 
 
Als laatste, en natuurlijk het belangrijkste, wensen we iedereen een heel 
fijn schooljaar. Het team van De Boog heeft er zin in! 
Groetjes, namens het team, 
Miriam van Montfoort en Susanne Nagelmaeker 
 
Schoolfotograaf 
Zie bijlage. 
Op donderdag 29 september de schoolfoto’s gemaakt door Nieuwe 
Schoolfoto! Kijk voor meer info op www.nieuweschoolfoto.nl of 
www.facebook.com/nieuweschoolfoto 
Voor de portretfoto’s en de groepsfoto’s wordt een frisse witte 
achtergrond gebruikt. De kinderen gaan hierbij als portret en 
totaalportret op de foto. Houd dus rekening met de kledingkeuze. Lees 
tips voor de kledingkeuze in de blog van Nieuwe Schoolfoto via deze 
link: www.nieuweschoolfoto.nl/blog/kledingtips-voor-de-schoolfotodag 
Het bestellen gaat via internet en de foto’s worden supersnel 
thuisbezorgd via PostNL. Na de fotodag krijgen de kinderen een 
fotokaart mee naar huis met unieke codes om veilig in te loggen. Bekijk 
hier een filmpje over de werkwijze van Nieuwe Schoolfoto: 
https://www.youtube.com/watch?v=IuKB0qooxCE 
Begin vast met glimlachen en poets de tanden goed, dan wordt het de 
leukste schoolfoto ooit! 
Broer-zusfotografie extern 
Ook gezinnen op de foto zetten met nog een jonger of ouder kind wat 
niet op school zit? Dit kan na schooltijd op basis van inschrijving. 
Hierover wordt u nog geïnformeerd.  
 
Verjaardagen en traktaties 
Hieronder een stukje uit onze schoolgids: 
“Een verjaardag is voor een kind een bijzondere dag. In de 
kleutergroepen wordt een verjaardag van een kind uitgebreid gevierd 
samen met de kinderen uit de klas. In de hogere groepen blijft de 
verjaardag een bijzondere dag en zal er aandacht voor zijn door een 
korte viering in de groep. Trakteren hoort bijna vanzelfsprekend bij een 
verjaardag. Het is fijn als de kinderen gezonde, verantwoorde traktaties 
uitdelen. De jarige mag in de pauzes rondgaan langs de verschillende 
leerkrachten” 
Vorig schooljaar merkten we echter dat de traktaties steeds groter en 
ongezonder werden. Dat vinden we jammer en niet wenselijk. We 

http://www.nieuweschoolfoto.nl/
http://www.facebook.com/nieuweschoolfoto
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https://www.youtube.com/watch?v=IuKB0qooxCE


 
 
 
vragen alle ouders dan ook de traktatie klein te houden en het liefst 
gezond. De aandacht voor het jarige kind is het belangrijks, niet de 
grootte van de traktatie.  
 
Tekenen voor vrijheid 
Afgelopen juni beleefden we met onze kinderen de première van 
“Tekenen voor Vrijheid” in het Muziekgebouw. 
 (https://www.youtube.com/watch?v=MK4rlA0WIh0), het was een hele 
mooie dag! 
Dit project gaat nu een samenwerking aan met Liberation 040: 
studenten van de TU/E organiseren jaarlijks het bevrijdingsfestival van 
Eindhoven (dit jaar op 17 september). Op het 18 septemberplein, voor 
de Bijenkorf. Er komen zo’n 5000 bezoekers op af. 
Een selectie tekeningen van het project worden tentoongesteld op het 
festival! 
Het festival is gratis toegankelijk, meer informatie vind je 
hier: https://www.liberation040.nl/ 
Daarnaast zullen er ook tekeningen geëxposeerd worden op de eerste 
editie van  Sunday Funday in het Muziekgebouw, vanaf 11 september 
wordt dit een maandelijkse go-to op zondagmiddag. De begane grond 
wordt omgetoverd tot een speeltuin voor alle leeftijden. Onder het mom 
van 'cultuur is fun' wordt er maandelijks een ratjetoe van muziek, 
kidsvermaak, een markt en uiteraard de lekkerste drankjes en bites. De 
entree hiervan is ook gratis. 
Voel je welkom om de tekeningen op één van beide dagen (of allebei) te 
komen bekijken! 
 
Nieuwe uitdaging juf Oxana 
Na 9 jaar op de Boog gewerkt te hebben, heb ik net voor de 
zomervakantie het besluit genomen een nieuwe uitdaging aan te gaan. 
Vanaf oktober 2022 ga ik als kleuterleerkracht werken op basisschool ’t 
Slingertouw in Eindhoven. Vrijdag 30 september wordt mijn laatste 
werkdag op basisschool de Boog.  Ik kijk terug op een hele fijne en 
leerzame tijd hier op de Boog. Ik heb erg genoten van de kinderen op 
deze school, de betrokken ouders en de fijne samenwerking met 
collega’s.  Ik heb hier altijd met erg veel plezier gewerkt maar iets in mij 
had ook de behoefte aan een nieuwe stap in een andere omgeving. Ik 
hoop daarom weer leerzame en leuke ervaringen op de doen op mijn 
nieuwe werkplek.    
Ik wil alvast alle ouders bedanken voor de leuke tijd en de betrokkenheid 
die ik hier altijd heb ervaren. Ik ga er nog tot het einde van blijven 
genieten!  
Groetjes Oxana  
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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.  
 
Toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens  
In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevens-
bescherming) 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 toestemmings-
verklaring(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.  
 
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.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Informatie Externen 
 
 
Even (nogmaals) voorstellen: Karin Lasaroms, 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 kun 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 
https://www.youtube.com/watch?v=V2EiuIa874I 
 
 
Omnia Jeugdzorg 
Omnia Jeugdzorg heeft in het najaar verschillende trainingen gepland 
voor ouders. Deze trainingen zijn gratis voor alle ouders in 
Eindhoven! Er zijn ochtend en avond traingen.  In de 3  bijlagen vinden 
jullie de flyers met meer informatie over de data en de tijden.  
De trainingen Triple P zijn gericht op ouders met kinderen van 0-12 en 
ouders met tieners. In de oudertraining leren ouders om problemen te 
voorkomen door het inzetten van positieve opvoedstrategieën, en leren 
zij om te gaan met probleemgedrag van hun kind.  
In de training 'Triple P voor gescheiden ouders' gaan ouders die 
gescheiden of uit elkaar zijn aan de slag om op een positieve manier de 
overgangsfase van tweeoudergezin naar éénoudergezin vorm te geven.  
Voor vragen kunnen ouders contact opnemen met Judith Bullens, 
coördinator Sociale Basis - Omnia Jeugdzorg 
Telefoon: 06 48 45 17 18. E-mail: j.bullens@omniajeugdzorg.nl 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V2EiuIa874I
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Taalkracht 
Taalkracht biedt de Cursus Ouders en Taal aan bij ons op school op de 
maandagochtend. 
Voor wie? 
Voor ouders/verzorgers die kinderen hebben op de 
peuterspeelzaal/kinderopvang of basisschool en beter Nederlands willen 
leren en meer betrokken willen zijn bij de school van hun kinderen. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Voor meer informatie, kijk op www.taalkracht.nl of loop even binnen bij 
de administratie. 
 
 
 

http://www.taalkracht.nl/

