
Beste ouders en verzorgers,

Voor mij is dit de laatste nieuwsbrief die ik schrijf 

voor BoschAkker. Nog een paar weken genieten van 

werken op BoschAkker en dan ga ik aan mijn 

nieuwe baan in Nijmegen beginnen. 

Na de kerstvakantie komt er tijdelijk een directeur 

vanuit SKPO ondersteunen op BoschAkker. Haar 

naam is Laika Cortenbach en ze is directeur van 

basisschool de Bijenkorf. Ze zal samen met Ruud 

van Helvert en Simone ter Schegget Roskam het 

management team vormen.

Laika zal zich in de nieuwsbrief van januari aan jullie 

voorstellen

In de komende maanden gaat het bestuur in overleg 

met de Medezeggenschapsraad en het team over 

mijn opvolging.

Via deze weg wil ik jullie bedanken voor het 

vertrouwen in de school en in de mooie 

ontwikkelingen die we de afgelopen 4 jaar hebben 

doorgevoerd. Het waren bijzondere jaren waar 

Corona natuurlijk een grote rol heeft gespeeld. 

Ik laat een team van leerkrachten achter dat een 

ontzettend groot hart heeft voor deze wijk en jullie 

kinderen. De kinderen worden echt gezien en 

krijgen onderwijs en aandacht op maat. Ik ben dan 

ook heel trots en dankbaar dat ik daar 4 jaar  aan 

heb mee mogen werken. 

Ik wens jullie allemaal heel veel goeds, een fijne 

vakantie en prettige feestdagen!

Met vriendelijke groet,

Miranda van Os

Voorwoord

5 december: Studiedag leerkrachten, kinderen vrij

13 december: MR vergadering

22 december: Kerstviering kinderen

23 december: middag vrij

24 december-8 januari: Kerstvakantie

9 januari: weer naar school in 2023!

Wist u dat....

• Juf Amber na de kerstvakantie 2 dagen op de Reis 

van Brandaan gaat werken?

• De WK wedstrijd kijken in de speelzaal een 

gezellig succes was.

• Juf Frie-Anne op 21 december 50 jaar wordt.

• We dit jaar weer op 22 december een gezellig 

kerstdiner vieren op school?





Vertrouwenspersonen voor kinderen, ouders en collega's van BoschAkker

Het streven op basisschool BoschAkker is dat iedereen een fijne en prettige (school)tijd heeft. 

Mochten er desondanks zaken zijn die u niet met de leerkracht en/of intern begeleider kunt of 

wilt bespreken, dan kunt u contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen binnen onze 

school.

Meester Jort (j.willems@skpo.nl Meester Rob  (r.vanbaalen@skpo.nl )       Juf Betty (b.steenbakkers@skpo.nl)

BOSCHAKKER JUICHT VOOR ORANJE!

En het heeft nog geholpen ook! Oranje wint met 2-0 van Qatar en dat 
zorgde voor veel lachende gezichten en veel plezier bij de kinderen, 
ouders en leerkrachten. Wat een leuke en gezellige middag was dat!

Verbinding
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Ik sta al 3 jaar met veel liefde en plezier in groep 7 op 

BoschAkker. Toch bleef ik nadenken over werken met 

kinderen op het speciaal basisonderwijs. En toen ineens 

kwam er een nieuwe uitdaging op mijn pad. Vanaf januari 

2023 zal ik 2 dagen op detacheringsbasis gaan werken bij 

SBO Reis van Brandaan in Eindhoven. Na de 

kerstvakantie zal groep 7A er als volgt uitzien: Maandag 

en dinsdag: meester Michiel Coppens. Woensdag, 

donderdag en vrijdag: juf Amber Huijbers

Mocht bovenstaande vragen of reacties oproepen, dan 

mag u altijd bellen/mailen of appen.

Groetjes, Amber Huijbers

Leerkracht groep 7A

Van de leerkracht Verzamel doppen!

Ik ben Annelien en ik zit in groep 7. Ik verzamel Plastic doppen en bierdoppen. Ik verzamel deze voor de aanschaf en opleiding 

van de geleidehonden. De doppen die ingeleverd worden, worden omgesmolten tot nieuwe plastic flessen, van het geld dat het 

oplevert worden geleidehonden gekocht en opgeleid. Ik heb laatst een aantal doppen bij een inleverpunt ingeleverd. Ik had wel

7 kilo en 100 gram plastic doppen en circa 9 kilo bierdoppen! Bedankt dat jullie geholpen hebben met sparen en ik spaar nu 

nog steeds door. Je kan de doppen inleveren op de Molijnstraat.

Spaar je (weer) mee?

Groetjes, Annelien

Van de leerling



Wereldburgerschap



Cursisten Nederlandse taal cursus op basisschool BoschAkker vertellen…

Wil je gratis Nederlands leren?

Wij (Houda, Magdalena en Maliha) hebben les van docent Ilse.

Wij leren veel: nieuwe woorden, grammatica en we spreken veel in deze groep.

Iedereen leert hier, dus we schamen ons niet voor onze fouten.

We lezen en begrijpen de Nieuwsbrief van BoschAkker en Korein.

We kunnen onze kinderen beter helpen en spreken meer met de juf en meester en andere ouders.

We komen elke woensdagochtend naar de les (8.45 – 11.45 uur).

De groep is leuk en we praten gezellig met koffie en thee.

We leren steeds meer!

Wil je ook meer leren? Kom naar onze les!

Voor meer informatie bel naar:

Marieke van den Burg: 06-10563364 of mail naar: m.vandenburg@skpo.nl

Wereldburgerschap in verbinding!






