
13 september: OR vergadering

15 en 16 september: Studiedagen team, kinderen 
vrij

Vanaf 19 september: Bijeenkomst in de groepen 
voor ouders (uitnodiging volgt!)

Vanaf 26 september: Startgesprekken

28 september: Kinderpostzegels

Wist je dat...

• Juf Nienke bevallen is van een zoon, Jens 
genaamd? Moeder en zoon maken het goed!

• Op 27 en 29 september er ook in de avond 
startgesprekken gepland kunnen worden?

• We gestart zijn met ons eerste thema "En 
toen..."

• Er voor ieder leerjaar een budget beschikbaar 
is voor extra educatieve activiteiten? De 
mogelijkheden zijn eindeloos!

• De kinderen les krijgen van vakleerkrachten 
muziek, 
bewegingsonderwijs, handvaardigheid, ICT en 
kunst?

• We meedoen met de Marathon?

• We vanaf week 1 alweer fruit aanbieden op 
woensdag en donderdag?

Voorwoord

Beste ouders en verzorgers,

Na 6 weken vakantie was het fijn om alle 
kinderen weer op school te zien. Voor sommigen 
was het even zoeken. Een andere ingang, een 
ander lokaal. Voor sommige kinderen natuurlijk 
voor het eerst naar school of een overstap van 
een andere school.

In alle groepen is er de eerste weken aandacht 
voor een goede start. We doen dit met onze 
methode "Kanjer". Er worden afspraken 
gemaakt in de klas. Hoe gaan we met elkaar en 
onze spullen en de omgeving om? De kinderen 
doen dit spelenderwijs met 
kennismakingsactiviteiten. Op 6 oktober 
organiseren we een ouderavond over deze 
methode "Kanjer". U krijgt hiervoor binnenkort 
een uitnodiging.

In de eerste weken van het schooljaar willen we 
u uiteraard ook graag ontmoeten en spreken. In 
de derde week van het schooljaar wordt er een 
informele bijeenkomst georganiseerd in de groep 
van uw kind. De leerkrachten sturen u hiervoor 
een uitnodiging. Daarna krijgt u een uitnodiging 
voor een startgesprek. U kunt dit gesprek 
vervolgens zelf inplannen via Schoolgesprek. 
Houd uw mail dus goed in de gaten.

Zorgt u ervoor dat u de app op uw telefoon heeft 
staan en dat uw emailadres en telefoonnummer 
kloppen? Zo niet dan graag even een bericht 
sturen aan y.vanharen@skpo,nl.

Ik wens jullie een mooi schooljaar toe!

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. Binnenkort krijgt u hiervoor een 
uitnodiging.

Inspirerend

Op 15 en 16 september organiseren we 
twee studiedagen met het team. Tijdens 
deze twee dagen gaan we aan de slag met 
ons nieuwe rapportfolio. Ook spreken we 
af hoe ons doelgericht werken eruit komt te 
zien door de hele school. De onderbouw 
gaat ook nog aan de slag met LOGO 3000, 
een methode voor 
woordenschatonderwijs.

De kernwaarden van BoschAkker

Al jaren wordt er op BoschAkker
bewegingsonderwijs en muziekles gegeven 
door vakleerkrachten. Daarnaast hebben 
we altijd externen ingehuurd tijdens 
thema's voor extra lessen. De kinderen 
genieten enorm van deze lessen en we 
willen dit uitbreiden. In de groepen 5 t/m 8 
hebben de kinderen één middag in de 
week les van vakleerkrachten. We wisselen 
af met muziek, bewegen, crea, ict en kunst. 
Zo kunnen de kinderen nog meer een eigen 
talent ontdekken en ontwikkelen.



Basisschool BoschAkker is een gezonde school. De kinderen nemen in de ochtendpauze 
fruit/groente mee. Op woensdag en donderdag verzorgd school het fruit. Tussen de 
middag nemen alle kinderen een gezonde lunch mee. Koeken zijn niet toegestaan. Drinken 
voor de kleine en de grote pauze nemen de kinderen mee in herbruikbare bekers. Pakjes 
drinken geven wij de kinderen weer mee naar huis. Ze krijgen dan van ons uiteraard water 
te drinken. Het protocol kunt u hieronder lezen.

Gezonde school

Ouderbetrokkenheid

De komende weken willen we u graag ontmoeten en spreken. Daarvoor krijgen jullie een 
uitnodiging voor een informele bijeenkomst in de groep van uw kind. Het doel is 
ontmoeten en informeren. Daarna volgt het startgesprek. Dit gesprek heeft als doel om 
kennis te maken met de leerkracht en de leerkracht met u en uw kind. Deze 
startgesprekken worden altijd gevoerd met uw kind erbij. U heeft inmiddels allemaal de 
emailadressen en eventueel zakelijke telefoonnummer gekregen van de leerkrachten van 
uw kind. Mocht er iets zijn dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen en eventueel een 
afspraak maken.

Na de eerste week zijn alle kinderen weer gewend aan de nieuwe groep, ze weten goed 
waar ze naar binnen moeten en kunnen ook heel goed hun eigen tas en jas ophangen. 
Vanaf maandag 12 september komen alle kinderen weer zelfstandig de school in. U kunt 
afscheid nemen op het schoolplein. Er zijn een paar uitzonderingen:
• De baby's en peuters van Korein worden door ouders via onze ingang naar binnen 

gebracht.
• Ouders van kinderen die net gestart zijn in groep 1 gaan mee naar binnen als dit 

afgesproken is met de leerkracht.

Bent u niet één van deze twee uitzonderingen? Dan gaat uw kind zelfstandig naar 
binnen.





Beste ouder/verzorger,

Ik hoop dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad en een beetje uitgerust zijn.

Het is namelijk weer bijna tijd voor de City run en mini marathon van Eindhoven, doe jij ook mee?!

Het evenement vindt plaats op zondag 9 oktober. Iedereen kan zich via de school inschrijven.

Er rennen ook leerkrachten mee maar zorg dat u wel uw eigen kind begeleid, school is niet verantwoordelijk.

Voordat we met zijn allen naar de start vertrekken verzamelen wij om 8:30 bij Boules and Bites (Dommelstraat 7, 

5611 CJ Eindhoven). Hier staat een kop koffie, thee of ranja klaar. U kunt uw fiets of auto parkeren bij de Effenaar.

Tijdens de marathon kunt u uw spullen bij Boules and Bites laten liggen.

Na een gezamenlijke warming up vertrekken we naar de start. De mini marathon begint om 9:30 op het 18 

september plein en de City run om 9:45 bij de Fontys.

Inschrijven kan voor de mini marathon (1,6 kilometer) en de city run (5 kilometer).

De kosten voor de mini marathon zijn €4,5 euro en voor de City run €6 euro.

De inschrijving gaat dit jaar digitaal. U kunt het inschrijfgeld overmaken naar school. Wij maken uw inschrijving 

definitief en nodigen u uit om bij het BoschAkker team aan te sluiten. Als u het geld overmaakt is het van belang 

om de volgende zaken in de beschrijving te vermelden:

- Marathon Eindhoven 2022

- Voornaam en achternaam deelnemers

- Klas

- Of je de mini marathon (1,6 km) of de City run (5 km) loopt.

Het rekeningnummer is: NL86 RABO 0153 1154 32 ter name van Skpo ouderraad BoschAkker.

!! Let op: schrijf je in vóór 19 september!!

Op donderdag 6 oktober en vrijdag 7 oktober kan je van 14:45 tot 15:15 je startnummer ophalen op de 

hoofdlocatie.

Als u nog vragen heeft horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,

Sabine Bos en Koen Langerak

Gezonde school Commissie Basisschool BoschAkker.



9 september 2022


