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vergadering leerlingenraad om 15.15 uur (deze is verplaatst)
beweegweek
ouderavond
schoolvoetbal groep 7 en 8
Koningsspelen
IEP-eindtoets voor groep 8
IEP-eindtoets voor groep 8
‘s ochtends paasviering en ‘s middags zijn de kinderen vrij
Tweede Paasdag - kinderen zijn vrij
~ Schoolnieuws ~

Juf Kim van Meeteren
De leerlingen van groep 7-8 zijn al op de hoogte van de zwangerschap van juf Kim. We wensen haar
een mooie zwangerschap toe en te zijner tijd hoort u natuurlijk meer over de vervanging gedurende
het verlof.
Sponsorloop
Afgelopen woensdag hebben alle kinderen van De Hoeksteen en De
Boogerd meegedaan met de sponsorloop. Ze hebben ontzettend goed hun
best gedaan om vele rondjes te lopen. Gelukkig waren de sponsoren
daarop bedacht en is er vaak een vast bedrag opgegeven;)
De kinderen hebben de stempelkaart mee naar huis gekregen, zodat ze
a.d.h.v. de door hun gelopen rondjes het geld op kunnen gaan halen. Dit
bedrag kan tot 15 april ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind.
Daarna wordt al het opgehaalde geld geteld en zullen wij op een later
moment de uitslag bekend gaan maken.
Pasen
Maandag 18 maart heeft uw kind een brief meegekregen over de
paaseieren actie. Daarin staat als uiterste inleverdatum dinsdag 2 april vermeld. Wilt u er voor
zorgen dat dan het geld en de invulstrook ingeleverd zijn op school. U kunt de paaseitjes uiterlijk
donderdag 11 april van ons verwachten. Alvast bedankt hiervoor!
Op 18 april zal de school in het teken staan van de paasviering. Hiervoor worden er verschillende
activiteiten georganiseerd en binnenkort ontvangt u hierover een brief met meer informatie. De
leerlingen gaan die dag alleen de ochtend naar school tot 12.45 uur. 's Middags is er een
studiemiddag voor de leerkrachten en hebben de leerlingen vrij.
Beweegweek
Week 15 (8 t/m 12 april) staat de Brede School in het teken van bewegen. We zijn al goed op weg met
de sponsorloop die net achter de rug is en dan nu nog een week vol beweging.
Het is algemeen geaccepteerd dat een tekort aan lichaamsbeweging slecht is voor de gezondheid.
Kinderen die te weinig bewegen, lopen het risico tijdens hun jeugd en ook later in hun leven last te
krijgen van een aantal medische condities. Kinderen die fysiek actief zijn, hebben doorgaans een
betere regulatie van bloedsuiker, verbeterde botdichtheid, minder lichaamsvet, een lagere bloeddruk
en verbeterde ontwikkeling van bloedvaten.
Om de kinderen deze week in beweging te krijgen, worden er verschillende activiteiten georganiseerd.
Zo worden er judolessen gegeven, worden er beweegtussendoortjes tussen de lessen gepland en

worden er nieuwe spelideeën aangereikt tijdens het buitenspelen. De week wordt afgesloten met de
gezamenlijke Koningsspelen!
Koningsspelen
Vrijdag 12 april zijn de jaarlijkse Koningsspelen. Hierbij de laatste informatie over
deze dag.
De Koningsspelen van de onderbouw vinden plaats rond de Brede School en voor
de bovenbouw op het voetbalveld van MEC ’07. We houden de koningsspelen, net
als vorig jaar, samen met De Hoeksteen en De SKLM. Om deze reden starten wij
deze dag ook later, namelijk om 8.30 uur. De ochtend is wel, zoals gewoonlijk, om
12.15 uur afgelopen.
Wij verwachten de kinderen van groep 1 t/m 4 om 8.30 uur in hun eigen klas. Zij hoeven niet op het
schoolplein te wachten totdat ze naar binnen komen, dit vanwege de materialen die buiten al klaar
staan. De kinderen van groep 5 t/m 8 worden om 8.30 uur op het voetbalveld verwacht. We willen u
daarnaast vragen om de kinderen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) per fiets naar het veld te laten
komen. Bij de oversteekplaats op de Verbindingsweg zorgen wij voor klaar-overs.
Door de grootte van de groep en de plek van de opening is het voor u helaas niet mogelijk om bij de
opening te zijn. Gelukkig lopen er op beide locaties fotografen rond om de leuke momenten voor u
vast te leggen, zodat u toch een indruk kunt krijgen van deze feestelijke dag.
Als de ochtend voorbij is, dan eindigen de kinderen van groep 1 t/m 4 in de klas. U bent welkom om ze
om 12.15 uur op te komen halen. Ook voor groep 5 t/m 8 eindigen de Koningsspelen om 12.15 uur en
mogen de kinderen zelfstandig naar huis of kunt u ze op komen halen. Bij het naar huis fietsen zorgen
wij weer voor klaar-overs.
Wij hopen er een gezellige en sportieve dag van te maken. Mochten er nog vragen zijn of mocht u zich
nog willen aanmelden als hulpouder, dan kunt u zich wenden tot juf Karin van groep 1-2 en/of juf Linda
van Dooren van groep 4-5.
Vacature OR-lid
Aan het eind van dit schooljaar gaan er helaas 2 ouders de ouderraad (OR) verlaten en daarom is er
met ingang van het schooljaar 2019-2020 ruimte voor nieuwe leden in de oudergeleding. Heeft u
interesse om in de ouderraad plaats te nemen, dan kunt u dat via info.deboogerd@basisburen.nl laten
weten of u kunt het strookje inleveren dat onderaan de brief zat. U kunt zich aanmelden tot maandag
6 mei. Indien zich meer mensen hebben aangemeld, dan dat er vacatures zijn, dan komt er een
verkiezing.
Kinderzwerfboek
Zwerfboeken zijn boeken die zwerven van kind naar kind. U
vindt ze in de wachtkamer van de dokter, op de stations en bij
ons op school. U herkent deze boeken aan de sticker op de
kaft. Deze boeken zijn niet van één kind, maar van alle
kinderen. Kinderzwerfboek heeft als doel om zoveel mogelijk
kinderboeken te laten zwerven door heel Nederland, zodat
ieder kind thuis boeken kan lezen.
Het idee is verder simpel: in het Kinderzwerfstation staan
kinderboeken met een zwerfsticker. Kinderen mogen deze
gratis meenemen om te lezen, maar niet om thuis te houden.
Deze boeken moeten zwerven en na het lezen kunnen ze het
boek weer bij een willekeurig Kinderzwerfboekstation
inleveren en een ander boek meenemen.

