
Wist je dat...

• Er op 8 en 12 april weer een koffieochtend 
wordt georganiseerd.

• De avondwandelvierdaagse van 17-20 mei 
2022 is. Het inschrijfformulier vindt u in deze 
nieuwsbrief

• Het op dinsdag 5 april nationale buitenlesdag 
is. Koen, onze gymdocent, geeft die dag de 
gymlessen buiten.

• De kinderen tussen de middag spelaanbod en 
spelbegeleiding krijgen. Dit doen we i.s.m. 
Ludios.

• Thema 'natuurlijkgoed' in volle gang is.

Voorwoord
Agenda

12 april MR vergadering

15 april Goede vrijdag, kinderen vrij

18 april Tweede paasdag, kinderen 
vrij

20-21 april Eindtoets

22 april Koningsspelen

25 april Start meivakantie

Beste ouders en verzorgers,

1 april.... alle juffen en meester zijn natuurlijk 
voor de gek gehouden door de kinderen. " Juf je 
veters zitten los, meester, je hebt je trui 
achterstevoren aan! " Leuk om te zien dat de 
kinderen daar zoveel plezier aan beleven.
Op school gebeurt er van alles. In deze 
nieuwsbrief staat dan ook veel informatie. Een 
mooi interview van Annelien, berichten van 
leerkrachten die bij ons weggaan of starten. Ook 
weer een uitnodiging voor een koffie ochtend.

De afgelopen periode konden we de ouders weer 
ontvangen in de school. Voor een gesprek, voor 
een koffieochtend of bij de inloop van de 
kleuters. U heeft ook vast gemerkt dat de ouders 
van kinderen bij Korein ook bij onze deur naar 
binnen gaan om hun kind naar de kinderopvang 
te brengen.

We willen wel graag met u afspreken dat onze 
kinderen zelfstandig naar de klas gaan tenzij u 
ook een afspraak heeft op school waarvoor u in 
de school moet zijn.

Ik schrijf dit voorwoord terwijl het sneeuwt 
buiten. Toch gaan we echt al heel snel richting 
Pasen. We kijken uit naar een gezellige 
paasviering op school!

Ik wens u alvast een fijn weekend toe namens 
het hele team.

Met vriendelijke groet,
Miranda van Os



Van de leerkrachten



Verbinding

Op 8 en 12 april bent u weer van harte welkom op onze koffieochtend. Informeel 
samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee en wat lekkers. Het thema 
wat tijdens deze ochtend centraal staat is de BoschAkker app. Hoe installeer je de 
app, hoe gebruik je de app en waarom is de app zo belangrijk? Tijdens 
deze ochtend zijn er twee ouders aanwezig die kunnen tolken in het 
Turks, mocht dit nodig zijn.

De kernwaarden van BoschAkker

Werkgroep ouderbetrokkenheid

Inmiddels zit de vierde bijeenkomst van de werkgroep ouderbetrokkenheid er alweer op. Na 
iedere bijeenkomst zorgen we altijd voor een terugkoppeling naar het team en ouders, zodat iedereen op 
de hoogte is van wat er is besproken. Soms met een filmpje, dit keer door middel van een verslag. 
Het verslag is inmiddels gedeeld via de BoschAkker App en staat ook nog een keer onderaan 
deze nieuwsbrief.
Wanneer we kijken naar afgelopen jaar tot nu toe, hebben we al heel wat ondernomen op het gebied van 
het (verder) verbeteren van ouderbetrokkenheid op school. Een paar mooie initiatieven op een rij:
- Schoolbrede startgesprekken aan het begin van het schooljaar (inclusief contact op maat met 
de leerkracht)
- Koffieochtenden weer van start en in een nieuw jasje: altijd gekoppeld aan een thema en 
wordt georganiseerd in samenwerking met collega's, externen en ouders! Er staan er dit schooljaar nog 
drie op de planning!
- Er is een themabrief tot stand gebracht in samenwerking met Korein en wordt nog steeds 
verder doorontwikkeld. Zodat u als ouder op de hoogte bent en geïnformeerd wordt over de inhoud 
van een thema
- Vanaf eind april gaat de taalcursus voor ouders bij ons op school van start. Dit in samenwerkingmet het 
STER college. Mocht u hierover vragen hebben of zich aan willen melden kan dit 
via m.vandenburg@skpo.nl
- Na corona en alle maatregelen, ontstaan er weer mooie initiatieven in het betrekken van ouders bijhet 
samen leren. Een paar voorbeelden op een rijtje van initiatieven vanuit de groepen: ouders worden 
uitgenodigd bij het onderzoek van Blink, de inloop is weer in volle gang, ouders worden uitgenodigd bij 
thema openingen en afsluitingen

mailto:m.vandenburg@skpo.nl


Van de leerlingen

Ik ben Annelienen ik heb een interview gedaan met en over Lotte, een vriendin van juf 
Ingrid. Want zij ziet erg slecht. Ik heb een extra weektaak en voor die weektaak mocht ik 
onder andere een interview voorbereiden. Daar heb ik dan ook voor gekozen. Dat heb ik 
gedaan omdat ik zelf ook slecht zie. Soms voelt het ook dat ik de enige ben die slecht ziet. 
Ik vond het erg fijn om het interview te mogen doen. Ik vond Lotte dan ook erg aardig. 
Lotte had haar hond Pim ook meegenomen. Pim luistert goed naar Lotte. Ik mocht hem 

aaien (dan moest hij wel zijn tuigje af, want als hij die om heeft moet hij werken.) ook 
mocht ik even met Pim lopen door het lokaal (toen moest zijn tuigje weer aan) én ik 
mocht met Pim en Lotte op de foto!!! Ik vond het geweldig!!! Het was niet alleen een 
interview, het was ook nog eens gezellig! Ik ben ook erg blij dat ik het interview mocht 
doen.

Dit zijn wat vragen die voorkomen in het interview (met antwoord) bijv.

Hoe leg je aan anderen uit wat jij kunt zien?

Een oog ziet niks meer, het andere oog een klein beetje, maar het verschilt met het licht. 
Ik leg het hetzelfde uit als wat ik nu aan jou uitleg.

Wat vind je het vervelendste aan slechtziend zijn?

Dat ik niet op de bank kan zitten om een boek te lezen, niet meer kan fietsen of 
autorijden. Wanneer ik met vriendinnen buiten ben en er iets gebeurt, maar ik zie niet wat 
er gebeurt en dus dingen mis.

Sommige dingen zijn heel lastig als je slecht ziet.

Krijg je hulp? Van wie dan? En waarbij krijg je hulp?Ja, ik woon alleen. Iedere week komt 
er iemand helpen om schoon te maken. Ook krijg ik hulp van vrienden en familie. Mijn 
moeder helpt mij met andere dingen in huis of boodschappen doen. Vriendinnen halen 
mij op of brengen mij naar huis of naar de bus. Ik kan ook met de taxi als ik ergens 
naartoe wil.

Waren er ook vriendinnen die dan een spel deden wat jij niet durfde? Ja, ik vond voetje 
van de vloer heel eng. Ik kon de hoogte van een bankje niet goed inschatten.

Hoe vond je de juiste lokalen? De eerste jaren op vmbo zat ik op een kleine school. Daar 
kon ik de lokalen zo vinden. In het laatste jaar kwamen we in een groot gebouw. Daar liep 
ik met anderen mee. Ook leerde ik juf Ingrid kennen en liep ik met vriendinnen mee.

Wist je al wat je wilde studeren? Nee, ik wist het niet. Op het hbo moest ik veel stage 
lopen, maar dat was te lastig voor me. Ik ben daarom naar de Universiteit gegaan, omdat 
ik dan meer vanuit mijn hoofd kon doen.



Juf Ingrid vertelde dat je op jezelf woont. Woon je in een flat of in een huis of woon je 
met hulp? Ik woon in een flat en woon zonder hulp.

Hoe zorg je dat je kleding niet gekreukt is? Ik hang het heel goed uit.Wanneer er echt 
iets gestreken moet worden, vraag ik iemand om hulp, want dat durf ik niet.

Hoe doe je dat met winkelen? Heel vaak winkel ik online. Dan kan ik uitfilteren wat ik 
wil. Welke kleuren, welke stof etc. In de stad voel ik heel goed hoe iets voelt.

wonen vrienden in de buurt? Niet allemaal, Soms ga ik met de trein.

Dat waren een paar voorbeeldvragen.

De foto van Pim, Lotte en ik:

Ik had mijn oma vertelt over het interview, ze vond het erg leuk en zei: wist je dat je ook 
plastic dopjes kunt sparen en ze dan bij een speciaal inleverpunt kunt inleveren? Die 

worden omgesmolten tot nieuwe plastic flessen, en het geld dat het oplevert wordt gebruikt 
om geschikte honden te kopen en op te leiden tot blindengeleidehond. Ik dacht dat is wel 
iets, misschien kunnen we dat op school ook wel doen. Dat mocht van juf Miranda, dus er 
komt een zak, doos of bak in de school te staan waarop staat welke plastic doppen erin 
mogen. Bijv. doppen van melkpakken en frisdrank iedereen die dat wil mag daar plastic 
doppen in de bak stoppen. Ik hoop dat we veel ophalen voor de blindengeleidehonden.

BEDANKT!!!



1 april 2022

Achter de schermen op BoschAkker










