
5 oktober: Dag van de Leraar.

5 oktober: Start Kinderboekenweek

6 oktober: Ouderavond over methode Kanjer

11 oktober: MR vergadering

24 oktober: Herfstvakantie

4 november: Nieuwsbrief November

Wist je dat...

• In deze nieuwsbrief organisaties zich voorstellen 
waar wij nauw mee samenwerken?

• Er altijd veel verzoeken komen van instanties die 
willen dat wij u op de hoogte brengen? In deze 
nieuwsbief kunt u er een aantal lezen

• Wij vanaf vandaag na schooltijd het overgebleven 
Schoolfruit in de gang van het hoofdgebouw en de 
Molijn zetten? U mag naar binnen lopen om wat 
fruit mee te nemen naar huis.

• Onze muzieklessen onder de aandacht komen bij 
een live radio uitzending op woensdag 5 oktober. 
Te beluisteren via NPO 4 om 10.10 uur!

Corona

Helaas zien we oplopende besmettingen van het 
Corona virus. Vanaf vandaag houden wij ons aan de 
volgende basisadviezen:

• handen wassen, in elke groep staat 
ontsmettingsmiddel.

• hoest en nies in je elleboog,

• blijf thuis bij klachten en doe een test,

• we zorgen voor voldoende frisse lucht door goed te 
ventileren in de klas

• Wij geven elkaar geen hand meer bij ontmoeting

Voorwoord

Beste ouders en verzorgers,

Inmiddels heeft u allemaal een startgesprek met 
de mentor van uw kind kunnen inplannen. We 
hopen dat u een goed gesprek heeft gehad en dat 
u heeft genoten van de bijeenkomst in de groep 
van uw kind. Er is Bingo gespeeld met ouders, 
ouders mochten mee gymmen, meedoen in de 
groepen….
Op deze wijze hopen we dat jullie allemaal een 
goed beeld hebben van de groep waar uw kind 
dit jaar mag gaan leren en heel veel plezier gaat 
hebben. 

We zijn ook blij dat we wederom ouders hebben 
gevonden die hun steentje willen bijdragen bij 
de medezeggenschapsraad en de ouderraad. In 
deze nieuwsbrief stelt het nieuwe MR lid vanuit 
de ouders zich aan u voor. 

Met de ouders van de ouderraad gaan we in 
oktober gezellig uit eten om het schooljaar goed 
te starten en kennis te maken met elkaar. We 
hopen natuurlijk dat we alle feesten dit jaar 
gewoon kunnen vieren. 

Wij zijn blij met jullie ondersteuning en 
samenwerking. We gaan er samen een mooi jaar 
van maken. Jullie kunnen altijd bij de 
leerkrachten en de directie terecht voor vragen, 
voor tips en voor feedback! 

Met vriendelijke groet,
Miranda van Os



Eigenaarschap

Verbinding

Op 6 oktober organiseren we een ouderavond over onze methode "Kanjer". Deze methode gebruiken 
wij voor de sociaal emotionele ontwikkeling en omgaan met elkaar. 

Inspirerend; de kinderboekenweek!

Op woensdag 5 oktober om 08:45 openen 
we de Kinderboekenweek 2022 aan de 
parkkant met de hele school. Jullie zijn 
daarbij natuurlijk van harte welkom. 

Omdat het thema van de 
Kinderboekenweek GIGA GROEN is 
mogen de kinderen deze dag in het groen, 
of met een groen accent, naar school 
komen! 

Op vrijdag 14 oktober sluiten we de 
Kinderboekenweek af met een BoschAkker
voorleesshow in de speelzaal. Er zullen 
eerst voorrondes worden gehouden in de 
klassen. Wanneer uw kind mee mag doen 
aan de BoschAkker voorleesshow in de 
speelzaal wordt u hiervoor uitgenodigd 
door de leerkracht. 

De kernwaarden van BoschAkker

Doppen verzamelactie

Mijn naam is Annelien uit groep 7B en ik 
verzamel doppen. In groep 6 mocht ik voor 
mijn weektaak een interview voorbereiden 
over slechtziendheid. Na het verslag kwam 
ik op het idee om doppen te verzamelen. 
Met de doppen spaar je voor een 
blindengeleidehond. De doppen worden 
omgesmolten tot nieuwe flesjes. Van het 
opgeleverde geld worden geleidehonden 
gekocht en opgeleid.

Sparen jullie mee?

De bakken staan op de Molijn.



Beste Ouders en kinderen,

Mijn naam is Telli Kinik, ik ben 34 jaar oud. Ik ben in België geboren en getogen. Ik heb een Turkse 
achtergrond. Mijn jongste zoontje zit hier op school in groep 3A bij Juf Ilona. Ongeveer 14 jaar geleden 
ben ik voor de liefde naar Nederland gekomen. Helaas hield dit geen stand, maar heb ik er wel twee 
mooie kinderen aan over gehouden. Mijn oudste zoontje Yusuf is 11 jaar en Ahmet is 6 jaar.

Daarnaast heb ik in Eindhoven een mooi bestaan opgebouwd met een fijne vriendenkring om me heen. 
Ik ben dus bekend met de Brabantse gezelligheid die Eindhoven te bieden heeft en ik hou erg van de 
stad. Ik heb er daarom geen moment aan gedacht om terug te keren naar België.

Wat kunt u van mij verwachten? Ik ben creatief, zeer sociaal iemand. Maak graag een praatje met de 
ouders. Wanneer ik eenmaal aan een opdracht begin, doe ik dat met passie en zet ik door totdat ik het 
gewenste resultaat heb bereikt. Heb een positieve houding.

Hierbij wil ik alle kinderen/ouders helpen met alles welke vragen ze ook hebben. Wat ik ook 
belangstelling aan toon is gelijke kansen bieden voor alle kinderen welke sociaal-culturele achtergrond 
ze ook hebben.

Mijn doel is dat de school een plek moet zijn waar elke kind/ouder binnen kan komen en zich thuis 
moet kunnen voelen.

Voorstellen nieuwe ouder Medezeggenschapsraad



Wij zijn Jolijn Bulters-Goudsmits (31 jaar) en Susan 

Gubbels (23 jaar). Al weer meer dan 3 jaar verzorgen wij 

vanuit logopediepraktijk Taalreis op basisschool 

BoschAkker de logopedie behandelingen.

We zijn iedere maandag (Jolijn), dinsdag (Jolijn) en vrijdag 

(Susan) op school aanwezig. Mocht uw kind moeite 

hebben met:

• Spraak (bijvoorbeeld slissen, verkeerd uitspreken van 

klanken, onverstaanbaar spreken)

• Taal (bijvoorbeeld niet alles begrijpen, moeite met 

begrijpend lezen, grammaticaal foutieve zinnen 

maken)

• Auditieve vaardigheden (bijvoorbeeld moeite hebben 

met hakken-plakken, spelling)

• Stem (bijvoorbeeld hees- of schorheid, foutieve 

ademhaling)

• Afwijkend mondgedrag (bijvoorbeeld slappe 

mondmotoriek, verkeerd slikken)

Neem dan gerust contact met de leerkracht op! 

Voor sommige ouders misschien geen onbekend gezicht 
binnen de school. Al jaren ben ik in verschillende rollen 
met veel plezier verbonden aan de Boschakker. Mijn naam 
is Marjolein de Laat en werkzaam 
als schoolcontactpersoon. Ik ben er voor die kinderen en 
ouders waarvoor meer tijd en aandacht nodig is dan 
school beschikbaar heeft. Soms is wat meer tijd en 
aandacht nodig omdat jull ie kind het bijvoorbeeld moeili jk 
heeft in de klas, er thuis dingen spelen, het lastig is om 
welke reden dan ook “gewoon” mee te doen. Ik ben er 
voor school, ouders, kinderen en ketenpartners (o.a. WIJ 
Eindhoven). Je mag me altijd benaderen, laat dit wel even 
weten aan Frie-Anne of Els. Dan weten zij ook dat we 
samen in gesprek zijn. Mijn 

mailadres: marjolein@delaatkenniscentrum.nl.

Logopedie
Schoolcontactpersoon

Susan Jolijn

mailto:marjolein@delaatkenniscentrum.nl













