Nieuwsbrief
Obs De Boogerd
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Maurik, 28 september 2018
Woensdag 3 oktober
Maandag 8 oktober
Vrijdag 12 oktober

Start Kinderboekenweek
Informatie avond voor groep 8
Inloopmoment ter afsluiting van de
Kinderboekenweek van 11.45 tot 12.15 uur
~ Schoolnieuws ~

Afscheid juf Nina
Per 1 oktober zal juf Nina onze school verlaten, zij blijft wel werkzaam als juf binnen onze stichting. De
leerlingen van groep 3 hebben deze week afscheid van haar genomen.
Wij zijn nog in gesprek met een vaste leerkracht voor deze groep. Binnenkort hopen wij u daar goede
berichten over te kunnen geven. De komende weken zal juf Josine Vos op maandag in groep 3 zijn en
op dinsdag t/m vrijdag juf Sylvia Hendriks.
Korfbaltoernooi
Vorige week woensdag heeft er een team van groep 7-8 meegedaan aan het korfbaltoernooi. De sfeer
was goed en ze hebben ontzettend goed gespeeld! Het team heeft de vierde plek behaald. We willen
de coaches en spelers bedanken voor hun inzet!
Kinderboekenweek
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek: Vriendschap. Ook
wij besteden tijdens de Kinderboekenweek aandacht aan dit thema
en natuurlijk ook aan het (voor)lezen van boeken. Op woensdag 3
oktober wordt de Kinderboekenweek om 8.15 uur feestelijk geopend
op het schoolplein. U komt toch ook kijken?
Boeken lezen en voorlezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van
kinderen. Ze leren nieuwe woorden, maken kennis met nieuwe
onderwerpen, leren emoties herkennen etc. Het lijkt ons leuk als er
ouders in de week van de Kinderboekenweek (3 oktober t/m 12
oktober) een groepje kinderen zou willen voorlezen. Dit kan in de
groep van uw kind, maar u mag ook bij een andere groep voorlezen.
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van de groep waar u wilt
voorlezen.
Behalve lezen en voorlezen gaan we tijdens de Kinderboekenweek
ook op andere manieren met boeken aan de slag. Wordt u al
nieuwsgierig? Kom dan vrijdag 12 oktober tussen 11.45 uur en 12.15
uur een kijkje nemen in de klassen! U bent van harte welkom! Er is
dan ook een kleine boekenmarkt waar u misschien wel een paar
leuke boeken kunt vinden.
Nieuw rapport
We zijn al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van een nieuw rapport en zitten momenteel in de
eindfase. U zult merken dat we een aantal grote aanpassingen hebben gedaan, namelijk:
- het kind- en ouderrapport zijn samengevoegd tot 1 rapport. Dit rapport gaat 3 keer per
schooljaar met uw kind mee naar huis en wel in november, maart en juli.
- er zijn geen omgekeerde oudergesprekken aan het begin van het schooljaar. In plaats
daarvan zijn er oudergesprekken voorafgaand aan het moment dat het rapport mee naar huis
gaat.
- het uiterlijk van het rapport en bewaarmap zijn veranderd.
U heeft afgelopen week een uitnodiging ontvangen om het voorlopige rapport te komen bekijken.
Mocht u geïnteresseerd zijn dan ben u van harte welkom op maandag 1 oktober van 15.00 tot 15.30
uur in de teamkamer.

Persoonlijke gegevens
We merken soms dat in ons systeem oude telefoonnummers van ouders of verzorgers staan. Als u
van telefoonnummer veranderd of het nummer is niet meer in gebruik, wilt u dat dan doorgeven. Dan
kunnen wij de aanpassing in ons systeem zetten, zodat wij u in geval van nood kunnen bereiken.
Alvast bedankt!

