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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN ☺ GEVOEL 

wjw 2, week 38, 20 september 2019 

 

 
   

24 september 
25 september 

30 september-3 oktober 
4 oktober 
7 en 8 oktober 

17 oktober 
11 november 

 

 

Informatieavond, groepen 4 t/m 8 van 19.30 tot 20.15 uur 
Informatieavond, groepen 1 t/m 3 van 19.30 tot 20.15 uur 

Kamp groep 8 
Boekenmarkt 
Schoolfotograaf 

Jubileumfeest continurooster van 8.30 tot 14.00 uur 
Studiedag 

 

Beste ouders,  
 

Dit Weetje Weekje komt in de even weken via Parro naar u toe. 
Deze week is Mad Science begonnen voor de kinderen die daarvoor opgegeven zijn. Ze hadden erg veel plezier in wat ze 

aan het doen waren.  
De kinderen komen alweer meer in het ritme van naar school gaan en nemen ook al meer een leerhouding aan. Ze 
weten ook al beter hoe de dag eruit ziet en de relatie met de leerkrachten en onderling groeit iedere dag. Het is ook 

belangrijk om hier de eerste weken veel tijd aan te besteden. Hier profiteren de kinderen en de leerkracht het hele jaar 
van. Komende week zijn de informatieavonden. Op deze avonden maakt u kennis met de leerkracht en vertelt de 

leerkracht wat er het hele jaar gaat gebeuren en krijgt u uitleg over nieuwe zaken. Een belangrijke avond, want zo bent 
u in grote lijnen op de hoogte. De eerste uitnodigingen voor de verwachtingsgesprekken zijn in Parro door sommige 

groepen al te zien. Tijdens deze gesprekken staan de verwachtingen over en weer centraal en wordt er gekeken naar de 
eerste weken en de doelen voor de komende weken.  

De week voor de herfstvakantie is een feestweek waarbij wij op donderdag 17 oktober een hele feestdag hebben. Wij 
vieren namelijk ons jubileumfeest, 20 jaar de Hendrik Boogaardschool in de Ravense Hoek. Dit willen wij niet zomaar 

voorbij laten gaan. De kinderen hebben ’s ochtends workshops van de Klankencaravaan, waarbij ze toewerken naar een 
voorstelling. Bij goed weer zal de voorstelling van 13.00 tot 14.00 uur op het plein plaatsvinden. U, opa’s en oma’s of 
andere naasten zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken. Bij slecht weer zal het optreden in de school zijn. Helaas 

kunt u dan hierbij niet aanwezig zijn en treden de kinderen voor elkaar op. Dit heeft te maken met veiligheid. Wij 
duimen voor mooi weer! 

Iedere groep werkt met een eigen thema. Om de groepen uit elkaar te houden ontvangt u van de leerkracht nog een 
‘dresscode’. U dient dan te denken aan een kleur of een petje of enz.. 

Na de voorstelling gaan alle kinderen nog wel even naar de groep terug. Zij krijgen namelijk nog een aardigheidje mee. 
Mocht uw kind naar de BSO gaan of u kunt pas om 15.00 uur bij school zijn, vragen wij u om dit aan de leerkracht (via 

Parro) door te geven. De leerkrachten houden uw kind(eren) dan bij zich in de groep.  
Op deze feestelijke dag eten wij met elkaar op school. Wij willen aan u, als ouder, vragen of u pannenkoeken zou willen 

bakken. U krijgt de benodigdheden van school, vanaf 14 oktober af te halen bij de leerkracht. U kunt aan de leerkracht 
doorgeven hoeveel pakken u zou willen bakken. U kunt de gebakken pannenkoeken ’s ochtends op school in de 
teamkamer afgeven. Aan de ouders waarvan de kinderen een allergie hebben, willen wij vragen of zij voor de lunch iets 

mee willen geven. Voor de pauze rond 10.00 uur vragen wij iedereen iets mee te geven.  
 

Maar eerst hebben we nog de Kinderboekenweek. 
De opening is op woensdag 2 oktober. De boekenmarkt is op vrijdag 4 oktober. Op maandag 30 oktober is de laatste 

keer sparen, zodat de boekenbonnen gemaakt kunnen worden. Op maandag 7 oktober start het boeksparen weer. 
Boeksparen houdt in dat kinderen iedere maandag 50 eurocent mogen meenemen om zo een mooi bedrag te sparen, 

om een boek uit te zoeken op de boekenmarkt.  
Ook dit jaar kunnen de kinderen weer meedoen aan de loterij! Vanaf maandag 23 september is het mogelijk om een of 
meerdere lootjes á €1,- per stuk te kopen bij de leerkracht. Dit kan tot en met donderdag 3 oktober. Degene die wint, 

mag een mooi boek uitzoeken tijdens de boekenmarkt! 
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Hieronder staat het rooster waarop u kunt zien wanneer u, uw kind uit de klas mag halen om samen een boek te kopen. 

U krijgt op dat moment de boekenbon van de leerkracht mee als uw kind gespaard heeft. Mocht u echt niet op 
onderstaande tijd in de gelegenheid zijn, dan kunt u ook om 8.15 al komen en van 12.00 tot 13.00 uur is er ook nog een 

mogelijkheid. De kinderen van groep 8 zijn deze dag vrij, maar kunnen wel naar de boekenmarkt komen, zeker als zij 
ook gespaard hebben, om hun bon in te leveren.  

 

  

groep  8.30-9.00 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 

                

1-2a               

1-2b               

2-3c               

3a               

4a               

5a               

5-6b               

6a               

7a               

7b               

8a               
 
 

Inschrijvingen 
Mocht u kinderen hebben die nog niet ingeschreven staan op onze school, dan kunt u een inschrijfformulier aan de 

leerkracht vragen.  
 

De schoolfotograaf 
Op maandag 7 en dinsdag 8 oktober komt de schoolfotograaf bij ons op school. Wij houden zoveel mogelijk rekening 
met de gym- en zwemroosters. Uw kind kan op beide dagen gefotografeerd worden. Ook mogen broers en zussen die 

bij ons op school zitten samen op de foto. 
Dit jaar is voor een witte achtergrond gekozen met losse grote kleurige krukken en potloden. 

 
Ouderraadnieuws 

Bij dit wjw ontvangt u het financiële overzicht van het afgelopen jaar, de begroting voor het komende jaar en de brief 
voor de ouderbijdrage voor het komende jaar. De drie bijlagen ontvangt u ook via de mail. Mocht u de mail niet zien, 

dan kan het zijn dat de mail in de map ongewenst is binnengekomen.  
 

Ik wens u een fijn en zonnig weekend toe. 
 
Marca 

 
Vertrouwenspersoon 

Op elke school is een vertrouwenspersoon aanwezig. Op de Hendrik Boogaardschool ben ik dat. Als vertrouwenspersoon 
ben ik het aanspreekpunt voor kinderen als zij zich zorgen maken of een klacht hebben en dit niet met de 

groepsleerkracht kunnen bespreken. Voor ouders en leerkrachten geldt dat zij eerst met de leerkracht, intern begeleider 
of directie in gesprek gaan. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunnen ouders en leerkrachten ook bij mij 

terecht. Samen met het kind, u als ouder of met een collega zoek ik naar een oplossing.  
Als vertrouwenspersoon denk ik ook mee over het veiligheidsbeleid en over activiteiten en plannen om ongewenst 

gedrag en pestgedrag te voorkomen. Zo is er vorig jaar opnieuw gekeken naar de wijze waarop de school omgaat met 
ongewenst gedrag en pestgedrag. Daarover zijn afspraken gemaakt. Ook is er een protocol opgesteld: ‘Het protocol voor 
ongewenst gedrag en pestgedrag’. Dit protocol is op de website van de school te vinden.  

Als u of uw zoon of dochter vragen of zorgen heeft, loop dan gerust langs of maak een afspraak. 
 

Bianca de Lange 
 

 
 


