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Start schooljaar 

De eerste maand van het schooljaar zit erop en het was een drukke maand! We zijn begonnen 

met alle ouders uit te nodigen om na de eerste dag eens binnen te lopen. Dit leverde een 

gezellig leerplein op en voor velen was het fijn om de kennismaking met de nieuwe leerkracht 

niet uit te stellen tot de infoavond. 

Voor de kinderen was het meteen een maand met de nodige activiteiten: De techniekshow van 

Mad Science leverde 15 aanmeldingen op voor de naschoolse 

technieklessen. Ook hebben we al aandacht besteed aan onze 

leefomgeving door mee te doen aan de gemeentelijke opschoondag 

(inclusief opruimshow door clown Ronald) en aan verkeersveiligheid 

middels het project Streetwise van de ANWB. 

Daarnaast is er natuurlijk al meteen hard gewerkt in de klassen. In 

groep 5 en 8 hebben onze nieuwe leerkrachten juffrouw Mariska en 

meester Erin een goede start gemaakt en de Peuterspeelzaal krijgt 

steeds meer een rol in ons Integraal Kindcentrum. 

 

Stagiaires 

Gedurende heel dit schooljaar hebben wij op school de beschikking over twee stagiaires. In 

groep 2/3 is op maandag en dinsdag meester Sjoerd. Hij is een LIO-stagiar, hetgeen wil zeggen 

dat hij in zijn laatste jaar van de PABO zit en dit jaar dus zijn diploma als leerkracht hoopt te 

behalen. 

In groep 1/2  loopt vanaf 1 oktober Sophia Paling stage. Zij is eerstejaars studente Pedagogiek 

en moet dit jaar vooral veel contacturen met kinderen maken. 

 

Algemene Ledenvergadering 

Ondanks de lage opkomst was de ALV van de OV wederom een gezellige, informatieve avond, 

waarbij de aanwezigen werden geïnformeerd over het belang van de MR en een heldere 

uiteenzetting kregen van de kosten en opbrengsten van de OV van het afgelopen schooljaar en 

voor het komende schooljaar. Hierna  werden de georganiseerde activiteiten doorgenomen  

aan de hand van een mooie fotopresentatie. Tot slot werd door de directeur een inkijkje 

gegeven wat er zich achter de schermen op school afspeelt.  

Mgr. Hopmanshof 2  

4744 BX  Bosschenhoofd  

T:  0165 31 27 56 

www.hetbosschehart.nl 

       

 

 



Kalender 

U bent gewend een jaarplanning te ontvangen met daarop de belangrijkste gebeurtenissen. 

Vanaf dit schooljaar komt hiervoor in de plaats onze schoolkalender. In deze kalender vindt u 

behalve de maanden van het schooljaar praktische informatie over ’t Bossche Hart. Per gezin 

ontvangt u één kalender. De kalender is ook te downloaden van de website van de school en 

onderaan deze nieuwsbrief kunt u alvast de maand oktober bekijken.  

 

Positieve Groepsvorming 

Het team investeert dit schooljaar veel tijd in scholing. We gaan aan de slag met Woordenschat, 

Coöperatieve Werkvormen en in het kader van Sociaal-Emotionele Ontwikkeling doen we een 

teamcursus Positieve Groepsvorming. Deze laatste cursus is voor ons gestart tijdens de 

studiedag op 16 september en loopt door tot en met februari. 

Om u als ouder goed op de hoogte te brengen en mee te laten denken over Positieve 

Groepsvorming, houden we op 20 oktober een informatieavond. De uitnodiging hiervoor volgt 

nog, maar noteert u de datum alvast op uw nieuwe schoolkalender! 

 

Richard Pertijs 

Door persoonlijke omstandigheden kan onze conciërge, meneer Richard, maar gedeeltelijk zijn 

werkzaamheden uitvoeren. Momenteel werkt hij alleen in de ochtenden en voert hij met name 

conciërgetaken uit. 

In samenspraak met de WVS is een oplossing gevonden voor de schoonmaak van de school. 

Sinds twee weken worden deze uren naar volle tevredenheid ingevuld door Serap Uysal. 

 

Herhaalde oproep voor luizenmoeders 

De werkgroep van hoofdinspecteurs zoekt, wegens vertrek van enkele moeders, versterking bij 

de controles op hoofdluis. De eerste controle was dinsdagmiddag 1 september, vanaf nu steeds 

op de eerste maandagmiddag na iedere vakantie. Uiteraard word je ingewerkt door de andere 

inspecteurs.  

Meer informatie kun je krijgen bij de coördinator Joyce Lazeroms , telefoon 06-22659514. 

 

Sjors sportief 

Nu het nieuwe schooljaar en het sportseizoen weer is begonnen is er 

natuurlijk nog de mogelijkheid om deel te nemen aan Sjors Sportief. Op de 

site www.sjorssportief.nl kan je kijken welke verenigingen nog cursussen 

aanbieden.  

http://www.sjorssportief.nl/


Vrijwilligers gezocht 

De Nederlandse Brandwonden Stichting is op zoek naar vrijwillige collectanten. Heeft u 1 of 

meerdere uurtjes over om ons te helpen, dan bent u van harte welkom! De collecteweek vindt 

dit jaar plaats van 11 oktober t/m 17 oktober 2015. U kunt zich opgeven op dit e-mail 

adres: fam.quirijnen@ziggo.nl. Ik zie uw reacties graag tegemoet! 

Met vriendelijke groet, Diana Quirijnen van Nijnatten (Collecte organisator) 
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