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Rapporten en gesprekken
Misschien had u het al gezien in de kalender. Vanaf dit schooljaar werken we met een andere
opzet voor rapporten en oudergesprekken.
In plaats van drie geven we voortaan twee rapporten per schooljaar. De momenten van
meegeven zijn gekoppeld aan de afname van de midden- en eindtoetsen van CITO. Dit jaar
worden de rapporten aan de kinderen meegegeven op vrijdag 23 februari en vrijdag 6 juli.
Met alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 houden de leerkrachten in het begin van het
schooljaar een kindleergesprek. In dit gesprek worden sterke punten en verbeterpunten
besproken en vervolgens worden samen leerdoelen bepaald. Deze worden vastgelegd op een
gespreksformulier dat ook mee naar huis gegeven wordt. De kinderen zijn dus zelf deels
verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. De kinderen van groep 4 t/m 8 worden dan ook
verwacht bij de oudergesprekken.
De eerste oudergesprekken (of ouder-kindgesprekken) zijn op dinsdag 14 en donderdag 16
november. (Niet zoals voorheen op maandag en dinsdag dus). Er is dan nog geen rapport, maar
er zijn al wel resultaten behaald die besproken zullen worden.
Bij de tweede ronde oudergesprekken, op dinsdag 20 en donderdag 22 februari, worden het
eerste rapport en de middentoetsen besproken.
Het tweede (en laatste) rapport wordt op de laatste schooldag meegegeven. Er zijn dan alleen
oudergesprekken als de leerkracht en/of ouders/verzorgers dit wenselijk vinden.

Studiedag
Op donderdag 12 oktober is onze eerste studiedag. Het onderwerp van deze studiedag is het
signaleren van meer- en hoogbegaafdheid. We gaan hiervoor het signaleringsinstrument SIDI
inzetten. In combinatie met de NSCCT-test die we in groep 4 en 6 hebben afgenomen en onze
eigen inzichten, proberen we op deze manier van al onze kinderen een zo goed mogelijk beeld
te krijgen.
Let op! De tweede studiedag was gepland op dinsdag 6 februari. Door de stakingsdag van 5
oktober maken we echter minder uren met de kinderen dan wettelijk verplicht door de
inspectie. Daardoor komt deze studiedag helaas te vervallen.

Staking op 5 oktober
Zoals eerder gemeld doet ’t Bossche Hart mee aan de
staking op 5 oktober, evenals de andere scholen van
de Borgesiusstichting. Wij zien de stakingsdag niet als
een extra vrije dag, maar zullen naar de
stakingsbijeenkomst in Den Haag gaan. Niet naar de
Efteling, zoals de vorige keer.

Bosschenhoofd’s got Talent!
Doordat er dit jaar minder scholen meedoen met Halderberge’s got Talent, mogen er op
zaterdag 30 september maar liefst drie groepjes door naar de finale voor Halderberge Got
Talent! Naast schoolwinnaar Yannick gaan ook Marit, Mirre, Ellen, Sophie en Susan uit groep
5/6 en Isa, Noa en Elise uit groep 7/8 de eer van onze school verdedigen. Heel veel succes!

Skate clinic
Op dinsdag 10 oktober wordt de jaarlijkse Skate Clinic gehouden voor de groepen 3 t/m 8. Het
rooster voor deze dag is als volgt:
10.00-11.00 uur: groep 8
11.00-12.00 uur: groep 3
13:15-14:15 uur: groep 5/6
14:15-15:10 uur: groep 4/5
Tijdens de clinics staat veiligheid voorop. De deelnemers zijn verplicht het totale pakket aan
bescherming te dragen. Dit bestaat naast de skates uit pols-, elleboog-, kniebescherming en een
helm. Kinderen gebruiken zoveel mogelijk hun eigen materialen. Als kinderen skates en of
beschermmaterialen niet in hun bezit hebben, kunnen ze deze kosteloos lenen. Graag wel
zoveel mogelijk spullen zelf laten meenemen. Pet/muts voor onder de helm is verplicht! Als ze
deze niet bij zich hebben, kunnen ze helaas niet deelnemen. Bij slecht weer is de clinic in de
gymzaal. De reguliere gymlessen op dinsdag komen te vervallen.

Aandachtspunten
Graag uw aandacht voor de volgende punten (indien van toepassing):
 De school start om 8.45 uur en om 13.15 uur. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen
vóór de start van de school aanwezig zijn. Voor de leerkrachten is het erg vervelend
om een paar minuten na aanvang van de les al onderbroken te worden door
laatkomers.
 In de pauzes zien we graag groente en fruit. We zijn hier twee jaar geleden mee
begonnen en willen dit gezonde gedrag graag blijven terugzien bij álle kinderen.

Afgelopen week was het de week tegen pesten. Met ons hebben meer
dan 1000 scholen hier aan meegedaan. Het voorkomen en aanpakken van
pesten stond centraal. In al onze klassen is hier bij stilgestaan en zijn er
diverse activiteiten uitgevoerd, zodat we er met z’n allen weer eens bij
hebben stilgestaan dat pesten iets heel naars is, dat op geen enkele
school thuishoort! Met de MR is het vernieuwde antipestprotocol
doorgenomen. Het is terug te vinden op onze website.
Stagiaires
In de vorige nieuwsbrief werden onze stagiaires Nienke en Jonas al voorgesteld. Gedurende
heel dit schooljaar komt nu ook juffrouw Jeske. Zij is tweedejaars PABO-studente en start bij
ons in groep 3. Zij is er iedere maandag en heeft daarnaast een aantal blokweken.

Overblijfhulp gezocht!
De overblijfkinderen en moeders zijn op zoek naar een moeder, vader, oma of opa die het leuk
vindt om mee te helpen bij het overblijven. Je mag tosti's bakken, spelletjes doen, kleuren,
voetballen en nog veel meer leuke dingen. En je krijgt er ook nog een kleine vergoeding voor.
Voor informatie kun je terecht bij Gerry Thijs, gerry_thijs@hotmail.com Tel. 0638245733
GGD
Beste ouders, de komende tijd zullen jullie onze gezichten wat vaker zien tijdens het
wegbrengmoment van jullie zoon of dochter. We zijn er op dat moment voor een praatje of
vragen van jullie, je zoon of dochter, of van de leerkrachten. Heb je een vraag of wil je iets
delen?
Spreek
ons
gerust
aan!
Jeugdgezondheidszorg
Hoeven/Bosschenhoofd
Jeugdverpleegkundigen Marianne en Lieke

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar
De GGD West-Brabant heeft in week 39 een jeugdenquête verstuurd naar bijna 19.000 ouders
en verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan
over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Met de gegevens uit dit
onderzoek kunnen de gemeenten betere beslissingen nemen voor kinderen en meer inzicht
verkrijgen in de behoeften van ouders en hun kind. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Doe
mee! Meer informatie en een kort filmpje kunt u vinden op www.ggdmonitor.nl.

LichtkunstFestival
Beste Ouders en Kinderen, kom naar het eerste LichtkunstFestival van Halderberge! Door
kinderen, volwassenen, verenigingen, kunstenaars en scholen uit onze gemeente wordt er
gewerkt aan verschillende lichtkunstwerken. De lichtkunstwerken kunnen objecten, interactief,
muziek en theater/dans zijn. De ideeën worden tijdens de Halderbergse Cultuurmaand 2017
uitgewerkt, het thema van de Cultuurmaand is Boeren, Burgers en Buitenlui. Na zonsondergang
kunt u zich via een wandelroute laten verrassen door deze kunstwerken. Het Pagnevaartbos
wordt voor een avond “Sprankelvaart”.
LIFE Halderberge vindt plaats in het Pagnevaartbos op vrijdag 6 oktober 2017 van 19:30 tot
22:30 uur. De lichtkunstwerken staan langs een van te voren bepaalde route. Het evenement is
vrij toegankelijk.
Doe mee! KinderKunstAtelier: Jouw kunstwerk kan schitteren tijdens LIFE Halderberge. Op
woensdag 13, 20, 27 september en 4 oktober ga ik aan de slag in het KinderKunstAtelier op
basisschool De Klinkert! Van 14.00 tot 16.00 uur zijn
kinderen uit heel Halderberge (en omstreken)
welkom. Meedoen is gratis maar vergeet je niet op
te geven, want vol = vol! De kunstwerken zullen
vrijdag 6 oktober te zien zijn tijdens het festival.
Daarna mogen ze in het atelier opgehaald worden!
Charlotte Maas

