
 
 
 

 

Nieuwsbrief december schooljaar 2022-2023 
 
Reflectionday 
Beste ouders/verzorgers van groep 1 t/m 8,  
De wintermaanden komen eraan, dan wordt het 
steeds donkerder. Daarom willen we extra 
aandacht besteden aan zichtbaar zijn in het 
verkeer met het project Reflectionday. Het 
bestaat dit schooljaar 10 jaar!  
De kinderen krijgen een geel hesje mee dat ze 
zo veel mogelijk mogen dragen. Het start van 1 
december tot en met 21 januari.  
De kinderen kunnen een individuele/klassikale prijs winnen als ze iedere 
dag hun hesje in het donker aan doen (voor school en na school) en 
er veel foto’s opgestuurd worden. Zelf kunt u ook foto’s van uw 
kind(eren) opsturen naar info@reflectionday.nl.  
In de bijlage de flyer en via https://reflectionday.nl/ouder/ kun je nog 
meer informatie vinden.  
Zichtbare groetjes,  
de verkeerscommissie (Kim en Maya)  
 
Sinterklaasviering 
Maandag 5 december brengt Sinterklaas met zijn Pieten een bezoekje 
aan Kindcentrum De Boog! De kinderen verzamelen die dag gewoon in 
de eigen klas. Om 8.35u komen de klassen samen met de juf/meester 
weer naar buiten om met zijn allen Sinterklaas te ontvangen op het 
schoolplein. Ouders zijn hierbij natuurlijk ook welkom, maar wel met het 
dringende verzoek om áchter de kinderen plaats te nemen.  
Gedurende de schooldag gaan de peuters en groepen 1 t/m 4 op 
bezoek bij Sinterklaas in de speelzaal waar ze o.a. een optreden laten 
zien. Verder maken ze er een feestelijke dag van in de klas. De groepen 
5 t/m 8 hebben lootjes getrokken en vieren het Sinterklaasfeest met 
surprise in de eigen klas.  
  
Kerstviering 
Sinterklaas is het land nog niet uit, maar toch zijn wij alweer bezig met 
de voorbereidingen voor de Kerstviering. Dit gaan we doen door middel 
van een Kerstdiner in de eigen klas op donderdag 22 december van 
17.00u tot 18.00u. Verdere informatie zoals de intekenlijsten voor de 
hapjes en dergelijke volgen na Sinterklaas.  
Wel kunnen we alvast vermelden dat tijdens het Kerstdiner ouders van 
harte uitgenodigd zijn op het schoolplein om daar samen een hapje en 
drankje te nuttigen.  
 

Agenda december 

02-12: Groep 1-2 middag vrij  

05-12: Sinterklaasviering 

06-12: Studiedag. Alle kinderen vrij 

16-12: Groep 1-2 middag vrij   

21-12: Nieuwsbrief januari 

22-12: Kerstviering 17.00-18.00 u 

23-12: Groep 1 t/m 8 middag vrij  

24-12-2022 t/m 08-01-2023: Kerst-

vakantie 

 

Bijlagen: 

• Flyer reflectionday 

• Oproep pleegzorginformatie 

bijeenkomst 13-12-2022 

mailto:info@reflectionday.nl
https://reflectionday.nl/ouder/


 
 
 

 

 
Trakteren  
Op De Boog vinden we het extra feestelijk als een kind op zijn 
verjaardag mag trakteren in de klas. We willen jullie vragen om de 
traktaties klein te houden, zeker als het een ongezonde traktatie is. Het 
gaat om de aandacht die we de jarige op zijn/haar feestelijke dag geven, 
om iets uit mogen delen en niet om de grootte van het lekkers.  
Als het financieel lastig is om voor een traktatie te zorgen, mag je 
contact opnemen met de leerkracht. In dat geval zorgt school voor iets 
kleins. 
 
Informatie uit de leerlingenraad gezonde tussendoortjes 
We hebben leerlingenraad gehad en we hebben besproken over 
gezonde tussendoortjes zoals appel banaan komkommer kiwi dus 
eigenlijk gewoon groenten en fruit  en het liefst veel gezond als je geen 
eten bij je hebt kan je op school wat te eten krijgen zeg het dan wel 
tegen je juf/meester het liefst geen snoep alsjeblieft je mag wel een 
gezonde koek mee nemen als je dat wilt maar neem ook fruit/groenten 
mee. 
Geschreven door Sarah (groep 6) en Tess (groep 5) 
 
 
Leesouders gezocht 
Hoi alle ouders/verzorgers,  
Lezen in alle groepen, ook in groep 4, is onwijs belangrijk. Daarom zijn 
wij op zoek naar een aantal ouders die met groep 4 kinderen op de 
computer willen BOUW lezen. Het gaat ongeveer over 30 minuten en 
het liefst 2x in de week. De tijd en dag kunnen we samen afstemmen. 
Iedere ouder/verzorger die tijd heeft en het leuk vindt om te helpen mag 
zich opgeven. 
 
Zijn er ouders/verzorgers die het 
leuk vinden om met een kind van 
groep 4 op de computer te lezen? 
Dan mag je een mailtje sturen naar 
m.vanputten@skpo.nl met daarin 
welke dag je kunt en het tijdstip. 
Alvast bedankt.  
Groetjes, Jessica en Maya 
(leerkrachten groep 4B) 



 
 
 

 

 
Bedankje vanuit Juf Ellen 
Ik wil graag iedereen bedanken voor de fijne jaren op bs De Boog. 
Ik heb afgelopen jaren met heel veel plezier hier gewerkt. 
Vandaag is mijn laatste dag en morgen begin ik met mijn nieuwe 
uitdaging. 
Ik heb zin in de nieuwe uitdaging, maar ga het hier ook missen. 
Wie weet zie ik jullie nog eens! 
Groetjes Ellen 
 
Reservekleding kleuters 
Voor onze jongste kinderen zijn we op zoek naar reservekleding voor als 
er een keer een 'ongelukje' gebeurt op school. 
Het gaat om: 

• Jongens en meisjes lange broeken maat 110, 116, 122 en 128 
• Meisjes onderbroeken maat 110, 116, 122 en 128 

Als je iets thuis in de kast hebt liggen dat niet meer gebruikt wordt, dan 
houden we ons aanbevolen. De kleding mag afgegeven worden aan de 
eigen groepsleerkracht, aan één van de leerkrachten van groep 1-2 of 
aan een collega die bij de deur staat. Wij zorgen ervoor dat het op de 
juiste plek komt.  
Alvast heel erg bedankt! 
 
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 om een 
aanmeldformulier in te vullen. Deze zijn beschikbaar bij de administratie. 
U kunt het formulier ook aan de leerkracht van uw kind dat al hier op 
school zit vragen. 
 
Nog even voor de volledigheid:  
Als u al een kind hier op school heeft, betekent dat niet dat uw jongere 
kind(eren) automatisch wordt (worden) ingeschreven. We hebben echt 
een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier nodig! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
Informatie Externen 
 
 
Oproep Pleeggezinnen gezocht in Eindhoven en omgeving (zie ook 
bijlage)  
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? 
Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien  
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend 
een van de maandelijkse (online) informatiebijeenkomsten. De 
eerstvolgende is op dinsdag 13 december van 20.00 tot 22.00 uur 
Combinatie Jeugdzorg, Nuenenseweg 4 in Eindhoven. Tijdens deze 
bijeenkomst worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en 
realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de 
eigen ervaring.  
Aanmelden  
Vrijblijvend aanmelden voor een online informatiebijeenkomst kan via  
https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl.Ook kan je via deze link een 
informatiepakket over pleegzorg aanvragen.   
Meer informatie 
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer 
informatie over pleegzorg, inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van 
voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders. 
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