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Formatie 2016-2017
Volgend schooljaar verwelkomen we twee nieuwe leerkrachten op school: In groep 5/6 komt op
invalbasis elke woensdag juf Debby Mackintosh. Vast in dienst komt juf Joselien Sweere. Zij gaat
op donderdag groep 7/8 doen en op vrijdag groep 3. Zij stelt zichzelf voor in onderstaand stukje:
Graag wil ik mezelf aan jullie voorstellen, mijn naam is Joselien Sweere. Vanaf komend
schooljaar zal ik als groepsleerkracht werkzaam zijn op basisschool 't Bossche Hart, in groep 3
en groep 7/8. Ik ben 25 jaar oud en woon in Fijnaart. Ik werk al een aantal jaren met veel plezier
in het onderwijs. Komend schooljaar ben ik op donderdag en vrijdag werkzaam op basisschool 't
Bossche Hart, daarnaast ben ik drie dagen werkzaam op basisschool Aventurijn te
Standdaarbuiten.
Naast lesgeven vind ik het interessant om me bezig te houden met nieuwe ontwikkelingen
binnen het onderwijs, de afgelopen twee jaar heb ik dan ook naast mijn werkzaamheden als
leerkracht de master pedagogiek behaald. In mijn vrije tijd sport ik graag, vind ik het leuk om te
koken en lees ik graag een spannend boek.
Ik kijk er naar uit om op basisschool 't Bossche Hart te komen werken en hoop een fijne tijd
tegemoet te gaan!
Groetjes (juf) Joselien Sweere

Buiten spelen
Doordat we combinatiegroepen hebben in de midden- en bovenbouw moesten we even
nadenken wat de handigste verdeling is voor het buiten spelen op onze twee schoolpleinen. We
vonden het belangrijk dat de kinderen van de nieuwe groep 5 (verdeeld over 4/5 en 5/6) samen
op hetzelfde plein konden spelen. Om er voor te zorgen dat het niet te druk wordt aan één kant
splitsen we groep 5/6. Dat betekent dat net als afgelopen jaren groep 3 t/m 5 aan de
onderbouwkant speelt en groep 6 t/m 8 aan de bovenbouwkant. De leerkracht van groep 5/6,
meneer Alain, zal op beide pleinen even vaak aanwezig zijn.

Afscheid meester Jan van der Weegen
Wie woensdag voor de vakantie aanwezig was bij het overglijden van groep 1 t/m 8 weet het al.
We hebben afscheid genomen van meester Jan van der Weegen als onderwijsondersteuner. De
laatste jaren heeft meneer Jan met kleine groepjes kinderen uit de bovenbouw gewerkt. We
hebben met veel plezier samengewerkt! Meneer Jan komt nog wel één keer per maand op
school om onze brandmeldinstallatie te testen.

Afscheid Juf Nieneke
Op de PSZ hebben we aan het einde van het schooljaar afscheid genomen van Juf Nieneke van
Kleeff. Op verzoek van Juf Nieneke zelf, hebben we dit in alle stilte intern gedaan. Wij kijken
terug op een fijne samenwerking tussen Peuterspeelzaal en basisschool. Juf Nieneke, geniet van
je vrije tijd! De plaats van juf Nieneke wordt ingenomen door juf Jolanda Baremans.

Vakantierooster met studiedagen
Het vakantierooster voor schooljaar 2016-2017 was al langer bekend. Goede Vrijdag is er aan
toegevoegd en het vakantierooster ziet er nu als volgt uit:
Zomervakantie 2016
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie 2017

25 juli t/m 2 september 2016
24 oktober t/m 28 oktober 2016
26 december 2016 t/m 6 januari 2017
27 februari t/m 3 maart 2017
14 april
17 april
24 april t/m 5 mei 2017
25 en 26 mei 2017
5 juni 2017
17 juli t/m 25 augustus 2017

Daarnaast hebben we twee studiedagen ingepland in het komende schooljaar: Woensdag 2
november en dinsdag 7 februari. Ook op deze dagen zijn de kinderen vrij. Op 6 december
hoeven de kinderen pas om 10.30 uur op school te zijn.
Denktank
De denktank is een groepje ouders dat meedenkt over het aanbod voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen. In drie bijeenkomsten per jaar proberen we hier een passende invulling aan te geven.
Doordat twee van de leden afscheid hebben genomen vanwege het schoolverlaten van hun
kinderen, is er ruimte voor nieuwe leden. Aanmelden kan via j.vandelindeloof@borgesius.net.
De Plusklas heeft een eigen schoolkrant gemaakt. Via deze link kunt u deze lezen:
http://schoolkrant.projectschoolkrant.nl/index.php?code=p5giga5fpgafg
Ontruiming
Op donderdag 14 juli hebben we een ontruimingsoefening gehouden.
Vooraf zijn duidelijke afspraken gemaakt, waaraan iedereen zich goed
heeft gehouden. Binnen twee minuten stonden alle klassen volledig buiten
op de afgesproken plek. Binnen zijn alle ruimtes gecontroleerd en na een
kleine 10 minuten kon iedereen veilig terug naar binnen. Omdat het de
eerste oefening in langere tijd was hebben we vooraf aangekondigd wanneer de oefening zou
plaatsvinden. Volgend schooljaar zullen we een niet aangekondigde ontruimingsoefening
houden.

Inloop 1e schooldag
Net als afgelopen jaar nodigen we alle ouders uit om na de eerste schooldag op maandag 5
september om 15.30 uur even de school binnen te lopen. U kunt kennis maken met de
leerkrachten, het lokaal en het nieuwe plekje van uw kind bewonderen en op het leerplein staat
de koffie klaar. De middag is bedoeld als een informeel, gezellig samenzijn. Het is niet bedoeld als
informatiemiddag. De informatieavond is op dinsdag 13 september.

Kinderdagverblijf ‘t Toverbosch
Het is bijna zover! Na de zomervakantie, op maandag 5 september, opent kinderdagverblijf 't
Toverbosch haar deuren in basisschool 't Bossche Hart. Het kinderdagverblijf zal in het lokaal
naast de peuterspeelzaal komen en is van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.30 uur tot
18.30 uur (afwijkende tijden in overleg). Er kan zowel opvang op vaste dagen als flexibele opvang
afgenomen worden en alle benodigdheden voor de kinderen zijn inbegrepen in de prijs. Ook
vakantieopvang!
Naast ’t Toverbosch hebben we, ook volgend jaar, onze BSO De Boschkidzz. De BSO is geopend
op maandag, dinsdag en donderdag van 15.30 uur tot 18.00 uur. Kinderen van groep 1/2 t/m
groep 8 kunnen hier terecht voor naschoolse opvang. Op alle overige dagen en tijden zijn deze
kinderen ook welkom op ’t Toverbosch. De Boschkidzz en ‘t Toverbosch vullen elkaar dus aan.
Op zaterdag 3 september houdt ‘t Toverbosch een officiële opening van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Iedereen mag vrijblijvend een kijkje komen nemen en voor de kinderen zal er genoeg te doen
zijn. Komen jullie ook even langs? Voor vragen en/ of meer informatie
kan er contact opgenomen worden met Danielle Kerstens en Jorinda
van der Weide via info@toverbosch.nl of telefonisch: 06-25262453
Nieuwe rondweg
Ben je tussen de 6 en 12 jaar? Dan kun je op zaterdag 17 september aanstaande meedoen aan
een aantal activiteiten rondom de Rondwegloop op sportpark Albano, Albanoweg 5 in
Oudenbosch en op de rondweg zelf. Tijdens en na de officiële opening is er
een spelenkermis voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar en 2 skeelerclinics van een uur voor
kinderen van 8 tot 10 jaar. Bij de spelenkermis kunnen de kinderen van 10:45-12:00 uur
kosteloos kennis maken met diverse atletiekonderdelen op het atletiekveld van A.V.O.'83.
Tijdens de skeelerclinics krijgen maximaal 60 kinderen van 10:00-12:00 uur, verdeeld over 2
clinics van een uur, skeelerles. De kosten bedragen 5,- pp waarbij de skeelers en bescherming
zijn inbegrepen. Deze clinics vinden plaats op de nieuwe rondweg nabij sportpark Albano.
Ben je 10 jaar of ouder? Dan mag je meedoen aan onze Roparun kleurenloop. Natuurlijk mogen
ook je broers/zussen vanaf10 jaar en je vader of moeder meelopen! De kleurenloop vindt plaats
na afloop van de hardloopwedstrijd en wandeltocht, vanaf 17:00, op het parcours van de
rondweg. Aan deze kleurenloop zijn kosten verbonden, waarvoor je dan een T-shirt en
kleurenpoeder krijgt. Voor de skeelerclinics en de kleurenloop kun je je vooraf opgeven via de
website www.avo83.nl/rondwegloop.

Stichting Kinderspelen
Stichting Kinderfeesten Bosschenhoofd is op zoek naar een nieuw bestuurslid/ wellicht meerdere
bestuursleden. Samen bedenken we leuke activiteiten voor de kinderen in Bosschenhoofd. We
zetten de activiteiten op en voeren ze natuurlijk uit. Een leuke groep enthousiaste mensen met
veel nieuwe ideeën! Kom jij ons helpen? Heb je interesse? Neem even contact met ons op via
facebook: https://www.facebook.com/stichtingkinderfeestenbosschenhoofd/?ref=ts&fref=ts

Fijne vakantie!
En na een schooljaar dat voorbij vloog is het dan tijd voor… vakantie! Wij
wensen iedereen een hele fijne tijd met lekker weer! We verwachten de
kinderen weer terug op maandag 5 september! Tot dan!

En hieronder ook alvast de kalenderpagina van september. Let op! Hierin kunnen nog wijzigingen en/of
aanvullingen komen.

