Nieuwsbrief oktober schooljaar 2022-2023
Agenda oktober
03-10: Deze week: startgesprekken groep 8
04-10: OR vergadering
05-10: Studiedag, alle groepen vrij
07-10: Groep 1-2 middag vrij
10-10: Inloopochtend
19-10: Nieuwsbrief november
21-10: Groep 1-2 middag vrij
24-10 t/m 28/10: Herfstvakantie
Bijlagen:
• Nieuwsbrief Mediacoach
(NL versie)
• Nieuwsbrief Mediacoach
(ENG versie)
• Lumens, Week van de
Opvoeding
• Eindhoven Cup Schaken
• Omnia Jeugdzorg, flyer
Week van de Opvoeding
• Oproep pleeggezinnen
• Flyer Musical4daagse
Parktheater
• Zeepkistenrace Tongelre,
informatiebrief
• Zeepkistenrace Tongelre,
flyer

Groep 8 van kindcentrum de Boog op schoolkamp!
Beste lezers van deze Nieuwsbrief. Wij (de kinderen van groep 8 van
Kindcentrum De Boog) hebben een korte samenvatting geschreven van
wat we op kamp allemaal hebben gedaan:
De fietstocht
We zijn in groepjes naar het Uilennest in Geldrop gefietst. Met een
ouderwetse kaart moesten we zelf de weg vinden. Toen we daar
aankwamen zijn we naar het bos gelopen om een leuk spel te doen.
Daarna waren de leraren er en hebben we als verassing frietjes
gegeten.

Het voetballen
We gingen voetballen tegen de leerkrachten. We hebben toen overigens
met 3-1 verloren. Daarna mochten we nog even spelen en gingen we
ons voorbereiden op de spooktocht.
De spooktocht
We hebben een spooktocht gelopen samen met je kampgroepje en een
leerkracht. Al de ouders van de kinderen stonden in het bos. Het was
best wel spannend maar in onze gedachten hielden we dat het maar
onze ouders waren. Daarna hebben we nog leuke gezelschapsspelletjes
gespeeld. In bed hebben we nog even gekletst en toen zijn we gaan
slapen.
De tweede kamp dag
We gingen een GPS tocht lopen, maar iedereen was op zijn hoede want
bij elk groepje was er een kind een spion. Die spion moest ervoor

zorgen dat het groepje als laatste terug was. Onderweg moesten we
raadsels en puzzels oplossen. Toen we terug waren gingen we
lasergamen. Bij het kampvuur hebben we marshmellows geroosterd en
toen zijn we gaan slapen. Toen we wakker werden hebben we flink
opgeruimd en toen zijn we terug naar school gefietst. Eenmaal op
school was er nog een feestje voor ons en toen gingen we naar huis…
Groetjes,
Alle kinderen van groep 8A en B van kindcentrum de Boog
(geschreven door Amani, Bjorn, Anouk en Thijn)
Personele wisseling
Zoals jullie weten heeft collega Oxana m.i.v. 1 oktober een andere baan.
We zullen Oxana heel erg missen, maar zijn blij te kunnen vertellen dat
het gelukt is om te zorgen voor vervanging. Monique Dik zal haar gaan
vervangen in groep 1/2B. Monique is al een aantal jaren leerkracht bij
ons op school en op maandagen staat ze in groep 1/2C.
Dat betekent dat Monique niet meer op dinsdag in groep 3A zal zijn. Die
dagen zullen vanaf 1 oktober gedaan worden door onze collega Ingrid.
De ouders van de betreffende groepen waren hier natuurlijk al eerder
over geïnformeerd.
We wensen Oxana heel veel plezier op haar nieuwe school en Ingrid en
Monique veel plezier in hun 'nieuwe' groep.
Leerlingenraad
Afgelopen week is de leerlingenraad weer voor het eerst dit schooljaar
bij elkaar gekomen. In deze leerlingenraad zitten van elke groep 2
leerlingen (vanaf groep 5) die met ons, de directie, praten over
onderwerpen die de leerlingen aangaan. Elk schooljaar worden er 2
nieuwe leden gekozen. Zij zijn de vertegenwoordiging van hun groep.
De onderwerpen worden dan ook voorbereid in hun groep zodat de
meningen/ideeën van alle leerlingen meegenomen kunnen worden.
We hebben het tijdens de eerste vergadering gehad over naschoolse
activiteiten. Net als afgelopen schooljaar bieden we ook dit jaar weer
activiteiten na school aan. Welke wensen en ideeën hebben de
kinderen, welke activiteiten zouden zij na school graag willen
ondernemen? En hoe kunnen we voorkomen dat kinderen zich
aanmelden maar vervolgens niet komen?
Daarnaast hebben we gesproken over het verminderen van afval.
Gebruikt iedereen nog de dopper die ze vorige jaar van school hebben
gekregen (of een andere herbruikbare fles) en heeft iedereen zijn/haar
lunch in een trommel in plaats van in een plastic zakje?
Susanne en ik hebben tijdens de vergadering genoten van de
betrokkenheid en mooie ideeën van de kinderen. We zijn blij met onze
leerlingenraad.
Susanne en Miriam

Rekenmethode groep 3: Semsom
In groep 3 zijn wij dit jaar gestart met de nieuwe rekenmethode
Semsom. Wat maakt nou dat Semsom zo geschikt is voor groep 3:
• bewegend en spelend leren geintegreerd in iedere les
• veel automatiseren aan de hand van de rekenmuur
De kinderen hebben allemaal een eigen rekenbakje met daarin
getalkaartjes, blokjes, fiches en dobbelstenen. Allemaal materiaal waar
zij mee kunnen rekenen. Door veel handelend bezig te zijn, leren de
kinderen op een speelse en actieve manier rekenen. Het geeft hen veel
meer inzicht in wat ze doen, dan door alleen maar in een werkboekje te
werken. Op dit moment zijn wij bezig met getalbeelden tot 12 en de
getallenlijn tot 20. Wij oefenen ook iedere dag met automatiseren door
middel van activiteiten, de oefensoftware op de chromebook en door ons
rekenmuur werkboek. Wij zijn allemaal erg enthousiast en zijn benieuwd
naar alle activiteiten met Semsom verder dit jaar.
Met vriendelijke groet,
Lonneke Renders
Rekenmethode groep 4: Getal & Ruimte junior
In de eerste weken hebben we doelen herhaald die in groep 3 aan bod
kwamen.
We hebben kinderen verdeeld in een bovengroep, middengroep en een
ondergroep. Hierdoor konden de kinderen op hun eigen niveau aan de
slag. De bovengroep maakt de uitdagende blauwe opdrachten in het
werkboek en de V van extra verdieping. De middengroep maakt de
zwarte opdrachten en als ze tijd over hebben, de blauwe opdrachten en
T opdrachten (tijd over). De ondergroep ontvangt extra leerkrachtgestuurde-ondersteuning en zij rekenen vooral nog met materialen en
hoeven alleen de zwarte opdrachten te maken.
Vervolgens werken de kinderen verder op de tablets aan hetzelfde doel
op Snappet en werken ze als ze klaar zijn in hun eigen werkpakket.
De onderwerpen die tot nu toe naar voren zijn gekomen zijn:
getalbegrip, meten en wegen. We zijn naar de speeltuin geweest om in
evenwicht op de wip te gaan zitten en we hebben onze spullen gemeten
hoe groot iets was. En ook zijn we al bezig geweest met halveren en
verdubbelen. Een halve stroopwafel vonden ze heel lekker, gelukkig
konden ze eerlijk delen 😉.
We zijn goed gestart en zijn benieuwd naar wat de rest van de methode
ons zal brengen. De kinderen werken hard en vinden het leuk om te
doen.
Groetjes, Jessica van Drunen en Maya Jansen (Leerkracht in opleiding
en leerkracht groep 4)

Informatie Externen
Nieuws van de Mediacoach
In de bijlagen vinden jullie de Nederlandse en
de Engelse versie van de Nieuwsbrief van onze mediacoach Janneke
Bogaerts, bibliotheek Eindhoven.
Veel leesplezier!
Lumens, Week van de Opvoeding
Op maandag 3 en 5 oktober aanstaande organiseert
Lumens twee ochtenden in het kader van de Week
van de Opvoeding.
Tijdens beide ochtenden zijn ouders welkom en kunnen ze terecht voor
informatie of een gesprekje met andere ouders.
Voor meer informatie, zie de flyer in de bijlage.
Marathon Eindhoven 9 oktober
Altstadt steunt de lopers en hun begeleiders
Omdat wij iedereen een goede gezondheid
toewensen en volledig achter het goede doel staan
van de Marathon Eindhoven, Ren Tegen Kanker, dragen ook wij graag
een steentje bij deze editie. We doen in dat kader vooral waar we goed
in zijn; mensen gastvrij ontvangen en onderhouden.
Zondag 09 oktober zijn alle lopers, die meedoen aan de Mini Marathon
en de City Run, en hun begeleiders meer dan welkom in Altstadt
Eindhoven.
Zij kunnen tussen 09:00 en 13:00 uur gratis hun tassen en kleding bij
ons kwijt. Maar vooral bieden we hen gratis koffie, ranja en
krentenbrood.
Tevens draaien DJ's Eva & Indra speciaal voor de jongste lopers en hun
begeleiders de warmste platen waar je volop energie van krijgt.
Of men nu komt voor de warming-up of de cooling-down, een bezoek
aan het toilet of een droge schuilplaats... de deuren van Altstadt staan
open en liggen precies op de route!
Zie voor meer info: altstadt.nl/event/mini-marathon
Schaaktoernooi Eindhoven Cup
Zondag 9 oktober vindt van 10.00-14.00 uur de 1e ronde in het
schaaktoernooi “de Eindhoven Cup” plaats in Gemeenschapshuis De
Hoeksteen, Gerretsonlaan 1a te Eindhoven. Voor inschrijving zie de
bijlage en http://www.nbsb.nl/jeugd/eindhoven-cup

Omnia Jeugdzorg, show in het Parktheater
Vanuit Omnia Jeugdzorg wordt er voor alle ouders en opvoeders in
Eindhoven een leuke avond in de Week van de Opvoeding
georganiseerd op maandag 10 oktober.
Voor meer informatie zie de flyer in de bijlage.
Oproep Pleeggezinnen, Combinatie
Jeugdzorg
Zorgen voor het kind van je broer, zus,
familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook pleegzorg is?
Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang
binnen hun netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie
Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want
een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven
daarom hard nodig. Ook in Eindhoven. Heb je weleens nagedacht of
pleegzorg iets is voor jou?
Zie voor meer informatie de bijlage. Hierin ook de oproep voor de
informatiebijeenkomst op dinsdagavond 18 oktober in Veldhoven.
Parktheater Eindhoven: Musical4daagse
STAP 4 DAGEN DE MAGIE VAN HET
PARKTHEATER EINDHOVEN BINNEN
Volgens de De Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) is het officieel: het actief of passief
beleven van kunst bevordert de gezondheid. De kracht van theater
belangrijker dan ooit na de afgelopen jaren van lockdowns en
quarantaine.
Deze herfstvakantie kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar weer even
stralen op het toneel van het theater. 4 dagen zingen, dansen en
acteren, dat ga jij doen tijdens De Musical4daagse.
De Musical4daagse is een uniek project dat kinderen vanaf zes jaar
stimuleert hun eigen talenten te ontwikkelen. Met iedere groep maken
de docenten binnen vier dagen een musical.
De Musical4daagse zorgt ervoor dat de kinderen (en de ouders) zich
bewust worden wat theater kan betekenen. Maar dat niet alleen,
iedereen die meedoet met De Musical4daagse krijgt een ervaring om
nooit meer te vergeten. Als de kinderen later het theater binnen stappen
zullen ze altijd aan het moment denken wanneer zij op het toneel
stonden tijdens De Musical4daagse.
De Musical4daagse is voor iedereen vanaf 6 t/m 12 jaar. Voor jou en
voor je ouders een unieke ervaring. In samenwerking met 15 theaters
door heel Nederland proberen wij zoveel mogelijk kinderen het theater
binnen te krijgen! In elke vakantie, 4 dagen zingen, dansen en acteren.
Je hebt geen ervaring nodig. Het theater is voor ieder kind.

Zie jij jezelf daar al staan?
Kriebels in je buik… Nog 1 minuut en dan sta jij op het toneel in de
spotlights. Het publiek kijkt naar je en het is muisstil… En dan, het
applaus… Het lijkt wel magisch.
www.musical4daagse.nl/eindhoven
Wat is belangrijk om te weten?
- 24 t/m 27 oktober 2022 Parktheater Eindhoven
- 09:00 tot 14:00
- 6 t/m 12 jaar
- 4 dagen zingen, dansen en acteren
Zie ook de bijlage.
Ouders met een laag inkomen kunnen ook via de gemeente & cultuur
Eindhoven zich aanmelden voor De Musical4daagse. Meer informatie is
te vinden op: https://www.kiesjesportenkunst.nl/
Zeepkistenrace Tongelre
Hallo kinderen van Kindcentrum De Boog,
De fietsstraat Eindhoven-Helmond vordert snel, daarom wordt 't Hofke
Noord in Tongelre binnenkort afgesloten voor verkeer. Een goede
gelegenheid dus om weer een zeepkistenrace te houden. Deze vindt
plaats op zondag 30 oktober.
Bouw je eigen zeepkist met je team en ga racen om de prijs voor de
snelste of meest creatieve zeepkist te winnen.
Om een spannende race mogelijk te maken willen we dat zoveel teams
inschrijven en publiek komt kijken om de teams aan te moedigen. Zie
daarom bijgevoegde flyer en bijgevoegde informatie brief.. En like ook
de Facebookpagina: https://www.facebook.com/ZeepkistenraceTongelre-111188435064265/
Direct je team inschrijven kan natuurlijk ook
via: https://forms.gle/jnFi4Gabsak1Spxq5
Alvast bedankt en hopelijk tot zondag 30 oktober.
Met vriendelijke groet
Ingeborg

