
 

 

 

 
24 mei 2019 
 
 

Nieuwe leerlingen  
We hebben er weer twee nieuwe leerlingen bij: Djovanny van Rijzewijk in groep 1/2a van juf Daisy en 
juf Erna en Mike Verheij in groep 1/2b van juf Elisabeth en juf Ineke. Heel veel plezier bij ons op 
school allebei!  
 

Deel leerlingenraad naar Kindcongres 
Op 17 mei organiseerde het Bossche Kinderparlement een 
Kindcongres met als thema Kunst & Cultuur. Hier 
mochten ook vier leerlingen van onze leerlingenraad naar 
toe! Het werd een waardevolle dag met veel leuke 
workshops op het gebied van muziek, dans en beeldende 
kunst. Zaken waarmee het Bossche Kinderparlement zich 
o.a. bezighoudt. Ook stond er nog een ontmoeting met de 
burgemeester op het programma! Onze dames hebben 
erg genoten! Het was een mooie manier om ze voor hun 
werkzaamheden in de leerlingenraad in het zonnetje te 
zetten. 

 
Opening kunstgras voetbalveld  

Afgelopen woensdag opende wethouder Ufuk Kâhya officieel ons kunst-
gras voetbalveld. Dit deed hij samen met onze leerlingenraad en die van 
Montessorischool Merlijn. Zij hebben zich samen voor de komst van het 
kunstgrasveld ingezet. Het veld 
is een cadeau ter ere van het 
30-jarig jubileum van beide 
scholen. Na de opening ver-
zorgde 'S-PORT voor alle 
leerlingen o.a. clinics voetbal en 
trefbal. Kortom, een feestelijke 
opening, waarbij de scholen 
ook nog elk een voetbal van de 
wethouder cadeau kregen.  
 

Vanavond Intocht Avondvierdaagse 
Vanavond maken onze wandelaars al weer hun laatste wandeling. Het zou daarom erg leuk zijn als er 
straks veel ouders, opa’s, oma’s en anderen hen op de Parade feestelijk halen! 
 

Verandering planning schoolfotograaf dinsdag 28 mei en woensdag 29 mei 
In de vorige nieuwsbrief publiceerden we het volgende schema:  

 dinsdag 28 mei: de groepen 1 tot en met 4 en groep 8 

 woensdag 29 mei: de groepen 5, 6 en 7 en de broertjes-/zusjesfoto’s. 



Hierbij zijn we echter helaas vergeten dat de groepen 1 en 2 op woensdag 29 mei een (al lang 
geleden gepland) uitje naar een kinderboerderij hebben. We hebben daarom in overleg met onze 
fotograaf Angela besloten om de broertjes-/zusjes foto’s van de kleuters al op dinsdag te maken.  
Houdt u desgewenst met bovenstaande planning rekening bij de kledingkeus ’s ochtends? Dank 
alvast! 
 

Kindgerichte voortgangsgesprekken groep 3 vanaf maandag 3 juni  
U kunt vanaf aanstaande dinsdag 28 mei 15.30 uur tot vrijdag 31 mei 15.30 uur in Schoudercom 
tijden reserveren. De leerkracht geeft vooraf aan welke tijden de komende weken beschikbaar zijn. U 
heeft dan samen met uw kind een kindgericht voortgangsgesprek van 10 minuten met de leerkracht 
(bij duo-leerkrachten met de leerkracht die de desbetreffende dag werkt). Er staat 15 minuten 
ingepland. De laatste 5 minuten gebruikt de leerkracht om gemaakte afspraken in het 
leerlingvolgsysteem te zetten. 
  

Kindgerichte voortgangsgesprekken groep 4 t/m 7 vanaf maandag 3 juni 
U kunt vanaf aanstaande dinsdag 28 mei 15.30 uur tot vrijdag 31 mei 15.30 uur in Schoudercom 
tijden reserveren. De leerkracht geeft vooraf aan welke tijden de komende weken beschikbaar zijn. U 
heeft dan samen met uw kind een kindgericht voortgangsgesprek van 15 minuten met de leerkracht 
(bij duo-leerkrachten met de leerkracht die de desbetreffende dag werkt). Er staat 20 minuten 
ingepland. De laatste 5 minuten gebruikt de leerkracht om gemaakte afspraken in het 
leerlingvolgsysteem te zetten 
 

Vrijdag 7 juni jubileumviering  
Zoals al eerder aangekondigd, vieren we vrijdag 7 juni ons 30-jarig jubileum. Met de kinderen en met 
u! U ontvangt hier begin volgende week via uw oudste kind nog een officiële uitnodiging voor. Hierop 
vooruitlopend alvast even het volgende. 
 
Na een korte feestelijke ontvangst, trakteren we alle leerlingen op een knallend optreden van De 
Vuilnismannen. Vervolgens gaan alle groepen onder leiding van Sjakie en Harrie een workshop 
‘Trommelen op rommel’ volgen. Ook staan er nog wat andere leuke activiteiten op het programma.  
 
We nodigen u van harte uit om tussen 12.00 uur en 12.30 uur met ons het glas te heffen op ons 30-
jarig bestaan! Aansluitend luisteren we dan samen naar het concert dat de kinderen tijdens de 
workshops voor u voorbereiden. Dit mag u niet missen! Dus komt allen! Ook opa’s, oma’s, broertjes, 
zusjes en andere familieleden of vrienden zijn van harte welkom! 
 
Bij goed weer vinden alle activiteiten op het speelplein plaats. Bij slecht weer wijken we uit naar 
Sociaal Cultureel Centrum De Schans, Troelstradreef 160. Het programma eindigt om 12.45 uur. De 
kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen.  
 

Veel lege blikken nodig! 
We hebben voor het ‘Trommelen met rommel’ voor de kleuters nog heel veel lege blikken met 
plastic deksel nodig, bijv, van chips, koffie en babyvoeding. Mocht u lege blikken hebben, dan zou het 
fijn zijn als u die zo snel mogelijk bij één van de kleuterleerkrachten, bij juf Nicolle of bij meneer Jo 
inlevert. Dan kunnen de kleuters ze vóór vrijdag 7 juni nog mooi versieren. Bedankt alvast! 

 
Gevonden kleding en grotere voorwerpen 
De wasmand met gevonden kleding zit weer vol! Deze keer liggen er ook wat grotere voorwerpen, 
zoals Doppers en lunchtrommels, in. We bewaren alles nog tot en met aanstaande woensdag 29 mei. 
Alles wat daarna niet opgehaald is, geven we aan een goed doel. We rekenen op uw begrip! 

 
 



Verfilming musical en afscheidsavond groep 8 op vrijdagavond 28 juni 
We zijn op zoek naar iemand doe voor ons op vrijdagavond 28 juni de musical en afscheidsavond van 
groep 8 wil verfilmen. Degenen die zin en tijd hebben of iemand weten kunnen contact opnemen 
met juf Abke of juf Rilana. Dit kan via Schoudercom, maar ook persoonlijk. 

 
Gezocht voor het nieuwe schooljaar: overblijfkrachten voor groep 4!  
Onze overblijfkrachten van groep 8 gaan in het nieuwe schooljaar helaas stoppen. Vanwege ons 
beleid om de overblijfkrachten van de groepen 4 tot en met 7 telkens met hun groep te laten 
doorschuiven, ontstaan er in het nieuwe schooljaar dus in groep 4 twee vacatures voor vaste 
overblijfkrachten. Dit kunnen ouders zijn, maar ook personen uit uw netwerk. 
 
Wat verwachten wij van u als overblijfkracht? 

 dat u tijdens de TSO de aanwezigheid van de kinderen registreert en toezicht houdt 

 dat u vier keer per jaar deelneemt aan het TSO-overleg 

 dat u meedoet aan de jaarlijkse scholingsactiviteiten. 
 

Wat hebben wij overblijfkrachten te bieden? 

 een belastingvrije vergoeding van € 10,= per keer dat u toezicht houdt 

 gratis overblijven van uw eigen kind(eren) op de dag dat u toezicht houdt 

 gratis overblijven van uw eigen kind(eren) op alle dagen van de week als u minimaal twee dagen 
per week als overblijfkracht op school bent 

 een jaarlijkse TSO-scholing 

 een jaarlijkse EHBO-scholing.  
 

Heeft u zelf belangstelling of weet u iemand die belangstelling heeft?  
Dan kunt u of degene die u weet voor verdere informatie en/of het maken van een afspraak om een 
keer mee te lopen contact (laten) opnemen met onze TSO-coördinator, Francis Coense. Francis is 
bereikbaar via franciscoense@hetnet.nl en via 06 - 46 39 24 97. 
 

Gezonde traktaties  
We zien nog steeds graag het liefst gezonde traktaties, ook voor het team! Daarom onderstaand 
weer een tip. 
 

Meloenijsjes 
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Dit heeft u nodig: 

 watermeloen 

 ijsstokjes 

 een leuke schaal. 
 
Zo maakt u het: 

 snij de meloen in stukken en maak er leuke vormen van 

 prik ze op een ijsstokje 

 leg ze op een leuke schaal.  
 
 

NIEUWS VAN BUITEN 

 
IAG-event met sport- en speelplezier donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni 
Tijdens het Hemelvaartweeekend is het vierdaags IAG-event. Een spetterend sportfestival, waar u 
vier dagen lang met uw kinderen op allerlei manieren van gymnastische sport kunt genieten. Zo zijn 
er Internationale wedstrijden acro, ritmische gymnastiek, damesturnen en trampolinespringen van 
het hoogste niveau, maar de kinderen kunnen ook zelf in de ringen hangen of een workshop dans 
volgen. Ook kunt u genieten van bandjes en optredens op diverse podia. Bosch Beweegt zorgt voor 
een theatrale verrassing voor jong en oud 
 
Data en aanvangstijden 
Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei: van 09.00 uur tot 20.00 uur.  
Zaterdag 1 juni van 09.00 uur tot 22.00 uur.  
Zondag 2 juni van 09.00 uur tot 16.00 uur. 
 
Toegangsprijzen 

 €   5,00 (hierbij is het mogelijk om naar alle activiteiten tijdens het IAG Sportevent te kijken). 

 € 25,00 (hierbij is het mogelijk om aan diverse workshops mee te doen). 

 
Zie ook de bijlage. 

 
Zondag 2 juni Mega Openlucht Bioscoop 
Buurtvereniging Valleienbuurt organiseert op zondag 2 juni weer de jaarlijkse MEGA OPENLUCHT 
BIOSCOOP voor alle kinderen (en ouders) van De Maaspoort. U bent vanaf 13.00 uur welkom op het 
Goulmy en Baarplein (bij De Plus supermarkt). 
 
We draaien dan een Nederlands gesproken familiefilm, waarvan de titel nog even geheim blijft! 
Hiernaast zijn er diverse leuke activiteiten zoals schminken, glittertatoo's, Mad Science, modeshow, 
spijkerbroek hangen, stokpaardjesrace, enz.. Ook zijn er lekkere versnaperingen te krijgen en houden 
we een tombola met hele mooie prijzen! 
 
We besteden ook aandacht aan een goed Maaspoorts doel (bijv. een ziek kindje met gezin die het 
moeilijk hebben). Weet u nog iemand die een steuntje in de rug verdient? Mail dan het verhaal naar 
valleienbuurt@gmail.com. 
 
Voor meer info over het evenement zie: https://barrykanters.wixsite.com/valleienbuurt/openlucht-
bioscoop-2019. 
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Herinnering: woensdag 5 juni kinderboekeninspiratieavond Boekhandel Adr. Heinen 
Op woensdagavond 5 juni vindt, in samenwerking met Babel Den Bosch, onze jaarlijkse 
kinderboekeninspiratieavond plaats. Tijdens deze avond komt u alles te weten over de nieuwste 
kinderboeken en de Kinderboekenweek "Reis mee".  
 
We hebben een interessant, breed programma samengesteld en ontvangen Benjamin Leroy, Gideon 
Samson en Edward van de Vendel. Ze komen vertellen, voorlezen en signeren èn ze geven 
leessuggesties. 
  
De toegang is gratis, maar wel graag aanmelden via info@heinen.nl. Wees er op tijd bij want vol = 
vol! 
 
We zijn erg blij en trots dat de Kinderboekenafdeling weer terugkomt op de plek waar deze voorheen 
zat, namelijk Kerkstraat 21, met het bekende kinderdeurtje! We hopen dat u meteen op deze avond 
een kijkje neemt! 
 

Lekker bewegen! 
Bijgaand vindt u een informatiebrief van de GGD Hart voor Brabant over het belang van lekker 
bewegen! 
 
 

Volgende InformatieBron vrijdag 14 juni 2019 
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