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Mijn laatste nieuwsbrief 
Na 143 maandelijkse nieuwsbrieven (13 x 11) geef ik het stokje door aan meester Jan. Met het 
afscheidsfeest en de receptie op donderdag 16 juli komt er voor mij een eind aan 13 jaren 
directeurschap in Bosschenhoofd. Met een goed gevoel kijk ik terug op veel fijne contacten en 
op wat kinderen, personeel en ouders al die jaren hebben gepresteerd. Ik ben er van overtuigd 
dat ’t Bossche Hart een plek blijft, waar mensen graag samenkomen en werken aan een mooie 
toekomst. Wie weet waar we elkaar nog eens tegen komen.. 
 
Verkeersexamen 
Ook dit schooljaar zijn alle kinderen uit groep 7 geslaagd voor het 
verkeersexamen. Van harte gefeliciteerd allemaal. 
 
Oproep voor luizenmoeders 
De werkgroep van hoofdinspecteurs zoekt -wegens vertrek van enkele moeders- versterking bij 
de controles op hoofdluis. De eerste controle is dinsdagmiddag 1 september, daarna 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. 
 
Jaarplanning 
We laten u alvast weten dat woensdag 16 september voor de kinderen een vrije dag is. Het 
team heeft dan een studiedag rondom het stimuleren en volgen van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de kinderen. We proberen op tijd een jaaroverzicht van activiteiten te 
presenteren. Alvast de vrije dagen en vakanties: 
Studiedag:    16 september 
Herfstvakantie:   26 t/m 30 oktober  
Kerstvakantie:   21 december t/m 01 januari 2016 
Voorjaarsvakantie: 08 t/m 12 februari  
Goede Vrijdag:  25 maart 
2e Paasdag:    28 maart 
Meivakantie:   25 april t/m 06 mei 
2e Pinksterdag:  16 mei 
Zomervakantie:  vanaf vrijdagmiddag 22 juli t/m 02 september 
 
Nieuw spelmateriaal  
Door de Oudervereniging is voor de kinderen extra spelmateriaal aangeschaft voor op het 
speelplein: een kar, paardentuigjes, schepjes, een balansbord, softballen en springtouwen. Het 
is bekostigd met de opbrengst van de snoepverkoop voor Kerstmis. Tijdens de bedankochtend 
van woensdag 8 juli willlen we de ouders ook daarvoor hartelijk danken. 
Enkele oudere karren worden in de zomervakantie door een vader opgeknapt. Bovendien 
worden ze gratis gegalvaniseerd door Verzinkerij West-Brabant in Oudenbosch. Waarvoor 
dank.  
 

Mgr. Hopmanshof 2  

4744 BX  Bosschenhoofd  

T:  0165 31 27 56 

www.hetbosschehart.nl 

       

 

 



Kalender juli 2015 
 

 
Jarig: 
02 augustus: juf Helma 
28 augustus: meester Erin 
 

Het team van ’t Bossche Hart wenst jullie een leuke afsluiting van dit schooljaar  
en daarna een héééél fijne vakantie! 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.  Gesprekkenweek 

7.   

8.  Ouder-bedank-ochtend vanaf 11.30 uur 

9.   

10.   

11.   

12.   

13.  Musical groep 8 

14.   

15.  Kinderreceptie meester Bert – Afscheid groep 8 – Overglijden groep 2 naar 3 

16.  Afscheid meester Bert 

17.  Om 12.00 uur begint de vakantie 

18.   

19.   

20.  Zomervakantie 

21.  Zomervakantie 

22.  Zomervakantie 

23.  Zomervakantie 

24.  Zomervakantie 

25.   

26.   

27.  Zomervakantie 

28.  Zomervakantie 

29.  Zomervakantie 

30.  Zomervakantie 

31.  Zomervakantie                 Eerste schooldag is op maandag 31 augustus 


