
 
 
 

 

Nieuwsbrief november schooljaar 2022-2023 
 
Duurzaamheid 
Na de herfstvakantie zullen we in alle groepen extra aandacht besteden 
aan duurzaamheid. Dit jaar gaan we verder met het thema afval. Vorig 
schooljaar hebben we hiermee een start gemaakt door kinderen bewust 
te maken van plastic afval en zwerfafval. Alle kinderen hebben 
bijvoorbeeld een dopper gekregen en we zien op school dat het aantal 
pakjes drinken enorm is verminderd. 
Heel fijn! 
 
Dit jaar willen we kinderen meer 
bewust gaan maken van het scheiden 
van afval en de verschillende soorten 
afval. In elke groep hebben we 3 
nieuwe afvalbakken gekregen; papier, 
plastic en restafval. We hebben onze 
school opgegeven voor de batterijen 
Battle (inzamelingsactie). We horen 
binnenkort of we hieraan mee mogen 
doen. We zullen ook weer zwerfafval 
in de wijk gaan opruimen. En een aantal groepen gaat een uitstapje 
maken naar bijvoorbeeld het Wasven, de milieustraat en de 
rioolwaterzuivering. Voor een aantal van deze uitstapjes hebben we 
ouderhulp nodig. Voor de betreffende groepen komt een oproep op 
Ouderportaal. 
We hopen op deze manier met onze school een bijdrage te leveren aan 
de wereld van morgen. 
 
Ouderportaal 
De meeste ouders kunnen goed de weg vinden op ons Ouderportaal. 
Sommige ouders zijn hun gebruikersnaam vergeten of hebben meer 
kinderen en meerdere accounts aangemaakt.  

• Als u uw gebruikersnaam bent vergeten kunt u deze opvragen bij 
de eigen leerkracht. 

• Bij meerdere accounts is het handiger om alle kinderen op één 
account te zetten, hiervoor kunt u het beste even contact op 
nemen met Astrid van Laar (groep 1/2a). 

• Voor andere vragen omtrent het Ouderportaal kunt u ook contact 
opnemen met Astrid. 

Contact opnemen gaat het makkelijkst via e-mail: a.vanlaar-
klaassen@skpo.nl 
 
 

Agenda november 

04-11: Groep 1-2 middag vrij  

14-11: Oudergesprekken gr.1 t/m 7 

15-11: Info-avond VO groep 8 

16-11: Oudergesprekken gr.1 t/m 7 

18-11: Groep 1-2 middag vrij   

22-11: Inloopochtend gr 1-8 

23-11: Medenzeggenschapsraad 

24-11: Leerlingraad 

30-11: Nieuwsbrief december 

 

Bijlagen: 

• Flyer Taarten van Karin  

• Sinterklaasmiddag bij Orka 

• Ouderbijeenkomst 

“Scheiden en wat nu” 25-10 

• Ouderbijeenkomst 

“Scheiden en wat nu” 17-11 

• Flyer Zeepkistenrace 
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Groot onderhoud Ouderportaal  
In het weekend van vrijdagmiddag 21 oktober (15:30 uur) t/m zondag 23 
oktober vindt groot onderhoud plaats aan de servers van Ouderportaal.  
Omdat er tijdens het onderhoud niet ingelogd kan worden, is het altijd 
mogelijk dat een gebruiker hierdoor wordt uitgelogd. De gebruiker dient 
in dat geval, nadat het onderhoud is afgerond, opnieuw in te loggen met 
de bij hem of haar bekende inloggegevens. Komt u hier niet uit? Dan 
helpt onderstaande supportpagina u wellicht. 
https://parentcom.us15.list-
manage.com/track/click?u=0c272f8c04f04d468630fa120&id=03550509f
7&e=cda3e50fc6  
 
Meedoen-bijdrage / stichting leergeld 
Het valt ons op dat er kinderen zijn die nog niet op zwemles zitten en 
geen zwemdiploma’s hebben. Dit kan uiteraard verschillende redenen 
hebben. Wanneer dit een financiële kwestie is, zijn er verschillende 
regelingen in Eindhoven waar kinderen die opgroeien in een gezin met 
een laag inkomen gebruik van kunnen maken. Zo hoeft een laag 
inkomen van de ouders geen belemmering te zijn om mee te doen met 
bijvoorbeeld sport- of muziekles. Ook de zwemles wordt gefinancierd. 
Als ouder, verzorger of hulpverlener kunt u deze regeling(en) aanvragen 
voor kinderen. Hieronder leest u hoe u gebruik kunt maken van een 
regeling. https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-
onderwijs/inkomen/hulp-bij-
geldzorgen/inkomensondersteuning/regelingen-voor-kinderen 
Indien u vragen heeft over de meedoen bijdrage kunt u contact 
opnemen met Mehtap Koca, de intern begeleider van groep 4 t/m 8. 
 
Knutselcadeautjes 
Door het jaar heen valt er nogal eens wat te vieren en worden er 
cadeautjes gekocht. Hiervoor wordt vaak een kleine bijdrage gevraagd 
aan de ouders. Denk bijvoorbeeld aan juffen/meesterdag, 
eindejaarsbedankjes of afscheidcadeautjes.  
Deze bijdrage, van misschien maar 1 euro, is niet voor iedereen 
makkelijk te betalen. Mochten jullie een attentie/cadeau willen geven 
vanuit de klas, dan zijn we net zo blij met een zelfgemaakt 
knutselcadeau. Wij hebben voldoende materialen in huis die jullie 
mogen gebruiken en eventueel kleine kosten kunnen we 
vergoeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schilderdoek. Mocht dit 
nodig zijn, overleg dan van tevoren even met de leerkracht, OR leden of 
de directie. 
De ouderraad gaat bovendien nadenken over een gezamenlijk cadeau 
aan het einde van het jaar, vanuit alle kinderen. 
Mocht je hier vragen over hebben, heb je ideeën of wil je er nog even 
met ons over doorpraten, laat het vooral weten. Spreek ons aan op het 
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schoolplein of stuur een berichtje via het mailadres ouderraad-
deboog@skpo.nl.  
Groetjes van de ouderraad en team de Boog 
 
Nieuwe baan juf Ellen 
Ik heb afgelopen jaren met veel plezier in verschillende groepen op 
Kindcentrum de Boog gewerkt. Als je niet op zoek bent, komt er soms 
iets op je pad wat je prikkelt. Dus ga ik per 1 december beginnen met 
een nieuwe baan. Ik ga werken als leerkracht in een lage middenbouw 
(vergelijkbaar met groep 3) op SBO de Piramide in Bladel. Hier heb ik 
erg veel zin in, maar ik weet ook wat ik achter ga laten. Ik ga de 
kinderen, ouders en collega’s van Kindcentrum de Boog erg missen. 
Bedankt allemaal voor jullie vertrouwen en de samenwerking om het 
beste uit uw kind naar boven te halen. Hopelijk komen we elkaar nog 
eens ergens tegen.  
Groetjes Ellen Waterschoot  
 
Wij bedanken Ellen heel erg voor haar inzet voor ons Kindcentrum, we 
gaan haar missen. We wensen haar natuurlijk heel veel succes en 
plezier op haar nieuwe school. De laatste werkdag van Ellen zal zijn op 
woensdag 30 november. De ouders van groep 3B zijn hierover al 
geïnformeerd. 
Miriam en Susanne 
 
Stepjes verdwenen 
Deze week zijn er twee eigen stepjes van kinderen van De Boog 
verdwenen. 
Heel vervelend en we willen iedereen dan ook vragen naar deze stepjes 
uit te kijken. Mocht het zo zijn dat iemand ze vindt, dan kunnen ze bij het 
kantoor van de conciërge Tonny neergezet worden. 
Hieronder nog even een herhaling van het beleid van school met 
betrekking tot privé 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 niet 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. 
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Informatie Externen 
 
Vriendentraining  
Hoi ik ben Sigrid Haarbosch en als kindercoach 
werkzaam bij De Boog. 
Sinds vorig schooljaar bied ik 2x per jaar een Vriendentraining aan op 
woensdagmiddag voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar. 
Wegens succes en positieve resultaten bij kinderen en ouders starten 
we na de herfstvakantie weer met een nieuwe training. 
Heeft jouw kind niet zoveel zelfvertrouwen, is hij/zij bang om fouten te 
maken, faalangstig of mijdt het situaties, denkt je kind vaak negatief, 
piekert het veel of heeft het moeite met emoties reguleren dan is hij /zij 
welkom om deel te nemen aan de Vriendentraining.  
In een klein groepje op een speelse en creatieve manier leren kinderen 
in 8 thema lessen zichzelf hun gevoelens, gedachten, gedrag en 
lichamelijke reacties beter begrijpen en oefenen we vaardigheden om 
hier op een positieve manier mee om te gaan. 
Daarnaast is er een kort lijntje met ouders en de leerkracht om samen je 
kind zo goed mogelijk verder te helpen en het geleerde toe te passen in 
de dagelijkse praktijk. 
De training wordt gratis aangeboden vanuit school en zorgt voor een 
stevige basis van zelfvertrouwen! 
Voor meer info zie flyer Vriendentraining en de website van 
Kindercoaching Sprankel Https://www.kindercoaching-
sprankel.net/vriendentraining 
Aanmelden kan via de leerkracht van je kind.  
 
Taarten van Karin 
Kom je een keer bakken?  
Ben je tussen de 6 en 13 jaar? 
• Ken je iemand die een taartje kan gebruiken of heeft verdiend? 
• Kom er dan 1 mee bakken op de 2e woensdag-middag van de maand. 
• Tussen 14.00 en 16.00 uur onder begeleiding van twee begeleiders. 
• Waarvan er 1 een echte bakker is! 
• Het gebakken taartje gaat natuurlijk mee naar je huis in een mooie 
doos! 
Meedoen? 
• Meld je aan via een mailtje aan info@orkacentrum.nl Broekakkerseweg 
1, Eindhoven 
• Geef je naam, leeftijd en de datum dat je mee wil doen door 
• We sturen altijd een berichtje terug of de inschrijving geslaagd is. 
• Kosten zijn 4 euro per kind per keer dat je meedoet. 
Zie ook bijgaande flyer 
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Opgeven Sinterklaasmiddag bij Orka 
Op zondagmiddag 27 november van 12.00 – 13.30 uur komt Sinterklaas 
gezellig bij activiteitencentrum Orka aan.  
Zie informatie in de bijlage. 
Opgeven voor deze middag kan onder andere hier op school. 
Mensen van Orka zijn op 16 en 17 november van 8.30-8.45 uur bij ons 
op school aanwezig. 
 
Lumens: Bijeenkomsten “Scheiden en wat nu”  
Op 25 Oktober en 17 November a.s. vinden er wederom 2 
Ouderbijeenkomsten ‘Scheiden en wat nu’ plaats in 
Eindhoven. 
Deze informatieve avond is bedoeld voor ouders die overwegen te gaan 
scheiden dan wel deze beslissing hebben genomen en aan het begin 
staan van dit proces. 
De avond geeft antwoord op vragen als; wat moet er allemaal geregeld 
worden bij een scheiding en hoe zorg ik als ouder ervoor dat mijn kind 
niet klem loopt in dit moeilijke proces. 
In de bijgevoegde flyers is meer informatie te vinden qua data, tijden en 
locaties.   
  
Nogmaals: ZEEPKISTENRACE               GROEN MOET JE DOEN 
Doe mee aan deze race om de leukste, snelste of gekste racezeepkist 
te bouwen en hiermee over een echt parcours te racen. Word jij de 
nieuwe Max Verstappen? 
De fietsstraat Eindhoven-Helmond is al een heel eind gevorderd en ’t 
Hofke Noord wordt binnenkort afgesloten voor verkeer. 
Een goede gelegenheid dus om hier weer een zeepkistenrace te 
houden. We gaan dit doen op zondag 30 oktober. 
Het belooft een gezellige dag te worden met niet alleen een 
zeepkistenrace maar ook een informatie/doemarkt over duurzaamheid 
en met groene – en buurtinitiatieven. 
Dus bouw je eigen zeepkist met je familie, vrienden, je sportteam, 
scoutinggroep, klasgenoten of je hobbyclub. Ook stoere vaders en 
moeders mogen meedoen hoor! 

Nationale en internationale belangstelling (mei 2017) 

 



 
 
 

 

 
Bolides in pole-position, zeepkistenrace, mei 2017, Celebeslaan 

 
De zeepkistenrace: Op ’t Hofke (noord) wordt een parcours met 
hindernissen uitgezet. Je bouwt je eigen zeepkist en komt daarmee 
racen. Wie is de snelste? Wie bouwt de mooiste zeepkist? We zullen het 
zien op 30 oktober. De middag begint om 12.00 uur met een technische 
keuring van de zeepkisten.  Je karretje moet natuurlijk wel veilig zijn, we 
willen geen crashes.  Daarna gaan we van start. Het thema is:  GROEN 
MOET JE DOEN. 

 

Als je wilt meedoen schrijf je dan in per team van maximaal 4 personen 
(1 rijder en 1 of 3 duwers). Een tip: een zeepkist is geen omgebouwde 
skelter! Dus kijk goed op de bouwtekening. Als je nu al direct aan de 
slag wilt gaan dan kun je een bouwtekening ook opvragen via 
zeepkistenrace.tongelre@gmail.com  De organisatie kan je helpen om 
goedkoop aan hout en karton te komen op zaterdag 1 en 15 oktober in 
“de Schop” bij de Wasvenboerderij. (Celebeslaan 30) tussen 9.00 
en 12.00 uur. 
Deelname is gratis. 
Wil je nog meer weten? Zie ook de Flyer in de bijlage. Je kunt ook 
vragen stellen via zeepkistenrace.tongelre@gmail.com .   
Schrijf je team in: https://forms.gle/jnFi4Gabsak1Spxq5  
En like ons op Facebook: https://www.facebook.com/Zeepkistenrace-
Tongelre-111188435064265/  
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