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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN  GEVOEL 
wjw 3 week 38, 21 september 2018 

 

 
24 t/m 27 september 
 3 oktober 
 9 en 11 oktober 
17 oktober 
22 t/m 26 oktober 
 

 
Kamp groep 8 – de leerlingen van groep 8 zijn vrijdag 28 september vrij 
Studiedag – kinderen vrij 
Schoolfotograaf 
Kinderboekenmarkt 
Herfstvakantie 

 
 
Beste ouders, 
 
Fijn dat veel ouders de informatieavond hebben bezocht en kennis hebben kunnen maken met de leerkracht(en). Zoals u 
waarschijnlijk al weet, vinden wij de samenwerking met ouders erg belangrijk. Ouders kennen hun kind(eren) het 
best,dus samen kunnen wij veel voor de kinderen betekenen. Binnenkort komen de verwachtingsgesprekken er weer 
aan voor u en uw kind. Bij de deuren van de groepen komt een lijst te hangen waarop u kunt intekenen voor de 
gesprekken. De leerkrachten zullen u via Parro informeren welke momenten de gesprekken worden gepland. De 
gesprekken zijn vooral gericht op kennismaking en de verwachtingen naar elkaar uitspreken. Hoe heeft uw kind(eren) de 
eerste weken ervaren en waar gaan we naar toe werken. Dit kan op allerlei gebieden, zoals bijvoorbeeld: gedrag, 
motivatie, luisterhouding, werktempo. Veel resultaten zijn er natuurlijk nog niet, alleen is op de Snappet wel al te zien, 
hoeveel er gedaan is en hoe dit gedaan is. Uw kind kan hier vast al iets over vertellen en het u ook laten zien. 
Later in het jaar zal het ook mogelijk zijn om via Parro uw gesprek in te tekenen.  
Volgende week is een belangrijke week voor de kinderen van groep 8. Maandag vertrekken zij naar kamp in Burgh 
Haamstede om hier met elkaar een leuke week te hebben. 
 
Marca en Conny 
 
 
Hulp gezocht!  
Wij zijn op zoek naar hulpouders voor in onze bibliotheek. Deze is aan het begin van de ochtend (drie kwartier) en 
middag (half uur) geopend. Wij zijn in het bijzonder op zoek naar ouders voor woensdagochtend.  
Lijkt het u leuk om kinderen te helpen een boek uit te zoeken en dit te registreren in ons systeem? Dan kunt u ons een 
mailtje sturen. Wij hopen op uw hulp.  
Met vriendelijke groet,  
Iris de Reus en Marjolijn Ockhuijsen (i.dereus@hendrik-boogaard.nl en m.ockhuijsen@hendrik-boogaard.nl)  
 
 
Ik eet het beter! 
Volgende week is de week van de Pauzehap. Wij mogen bij AH een boodschappenpakket vol boordevolle gezonde en 
lekkere tussendoortjes halen. Het kan daarom zo zijn dat uw kind de door u meegegeven pauzehap niet op zal eten. Dan 
bent u in ieder geval op de hoogte! 
 
 
Kinderboekenweek 
Van 3 oktober t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek met als thema vriendschap: Kom erbij! In de groepen komt er 
een medewerker van de bibliotheek langs om met dit thema boeken onder de aandacht te brengen en natuurlijk zal de 
oudervereniging weer de kinderboekenmarkt organiseren. U kunt de datum vast in uw agenda schrijven, want dit is op 
17 oktober. Natuurlijk ontvangt u rond deze datum nog meer informatie. 
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Opbergen mobieltjes 
Voor de groepen 5 t/m 8 is er in de groep een bak waarin de mobieltjes worden verzameld. Door het gebruik van de 
grotere tablets in de groepen 7 en 8 is het handiger om de mobieltjes in plaats van op tafel op een andere plaats neer te 
leggen. De leerlingen blijven zelf verantwoordelijk voor hun mobieltje. g 
 
 
Stagiaires 
Volgende week starten in verschillende groepen weer stagiaires van PABO Thomas More. De stagiaires zullen zich 
voorstellen d.m.v. een Parrobericht en u kunt ze natuurlijk tegenkomen in de groep van uw kind(eren). 
 
 
CJG 
Als bijlage zijn er 2 documenten bijgevoegd. De een gaat over de KIES-training en de andere over aankomende pubers.  
 
 

Sinterklaas, 
Het duurt nog even, alleen is de Ouderraad wel al met de voorbereiding bezig. Om er een mooi feest van te maken 
hebben zij uw hulp nodig. Zij zijn op zoek naar wc rolletjes en plastic bakjes waar bijvoorbeeld ijs of Chinees in zit. U 
kunt dit inleveren bij de juf/meester. 
De pyjama avond zal op donderdag 29 november zijn van 18.30 tot 19.30 voor de groepen 1 t/m 4.  
 
 
Fotograaf 
Op dinsdag 9 oktober en donderdag 11 oktober komt de schoolfotograaf bij ons op school. Uw kind kan op beide dagen 
gefotografeerd worden. Ook mogen broertjes en zusjes die al op school zitten samen op de foto. Voor vragen kunt u 
terecht bij juf Carla, groep 1-2b.  
 
 
 
 

 
 
 


