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Groep 8 wint Toine Aarsen voetbaltoernooi

Voor de allereerste keer heeft het team van ‘t Bossche Hart het traditionele Toine Aarsen
schoolvoetbaltoernooi in Oud Gastel gewonnen. In een spannende finale tegen de Reuzelaar
(Hoeven) won de school met 1-0 en ontving uit handen van Mieke Aarsen de wisselbeker. In
poule A won ’t Bossche Hart op doelsaldo van de Lindenlommer. Hierdoor mochten de
Bosschenhoofdse kinderen in de finale spelen tegen de beste uit poule B, de Reuzelaar. Ons
team gaat op woensdagmiddag 20 mei meedoen aan de KNVB-regiofinale op het terrein
van VV Roosendaal.
Ook bij de schoolatletiekwedstrijden op woensdag 22 april lieten de oudste kinderen van onze
school zich van hun sportieve kant zien: een 3e plaats voor de jongens en een 7e voor de
meisjes. De jongens gaan op 30 mei door naar de volgende ronde.
Website actief
Langzaam maar zeker wordt de website voorzien van bruikbare informatie, het laatste nieuws
en foto’s van activiteiten. Kijk maar eens rond op www.hetbosschehart.nl
Volgend schooljaar
Achter de schermen zijn we druk bezig met de organisatie van volgend schooljaar. In de laatste
MR vergadering van 20 april is de concept groepsindeling en -bemensing besproken. Omdat er
nog enkele onzekerheden zijn, kunnen we hier op dit moment nog geen uitspraken over doen.
De verwachting is dat we eind mei een definitief plaatje kunnen presenteren.

Halderbergse voorleeswedstrijd
Het is al weer even geleden, het Halderbergs
voorleeskampioenschap.
Jasper Scheepers, die onze school
vertegenwoordigde, haalde een verdienstelijke
(gedeelde) 2e plaats. Enkele foto’s willen we u niet
onthouden.

Verkeersregelaars gezocht (ingezonden stuk)
Zoals U allen weet zijn er voor openbare evenementen vaak verkeersregelaars nodig. Denk
hierbij aan fietstocht met Koningsdag, lampionoptocht met carnaval, kinderoptocht, inhalen
van St. Nicolaas. Momenteel zijn er ong. 20 verkeersregelaars met een bevoegdheid in
Bosschenhoofd. Vaak is dit nog niet genoeg om de organisatie rond te krijgen. Het lijkt
vanzelfsprekend als het allemaal is geregeld, maar dat is niet altijd zo. Ook uw kind wil veilig
aan de diverse activiteiten deelnemen.
Ouders, laat je van je beste kant zien. De cursus hiervoor kan je thuis op de computer doen via
e-learning en duurt ongeveer een half uur. Daarna krijg je een aanstellingspas en kan je worden
gevraagd voor een evenement. Mocht je meer info willen, bel of mail mij even.
Met vriendelijke groet
Ad Jongeneelen
06-51887993
amjongeneelen@gmail.com
Koningsspelen
Wat een prachtige, zonnige dag: vrijdag 24 april.
Samen met de Regenboog en de
Mariaschool/Schakel uit Oudenbosch hebben we
een mooie sportdag gehad op sportpark Albano.
Juf Marlieke, onze gymjuf, heeft samen met de
werkgroep, de leerkrachten en de vele hulpouders
de kinderen een gezellige, sportieve dag bezorgd.
Te horen viel, dat het jammer was, dat onze kleuters
niet mee hebben gedaan. Dat is iets wat we
meenemen in de planning voor volgend schooljaar.
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Meivakantie

Meivakantie ~ Dodenherdenking
Meivakantie ~ Bevrijdingsdag
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Moederdag

Hemelvaart
vrij

Hoofdluiscontrole

2e Pinksterdag

Inloop kleuters

05 mei:
11 mei:
18 mei:
19 mei:

Meester Jan van de Lindeloof
Juf Daniëlle
Meester Bert
Meester Jan van der Weegen

