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Kerstviering 

We kunnen terugkijken op een geslaagde kerstviering. Speciale 

dank aan de voorbereidende werkgroep (School, PSZ en KDV), AH 

Hoeven voor het sponsoren van de maaltijd, Sjannie voor het 

afbakken van alle broodjes, Lonka voor het sponsoren van de 

blikken voor de kerstactie (allemaal verkocht!) en uiteraard alle 

hulpouders zonder wie de viering niet mogelijk was geweest!  

 

DIA eindtoets 

Iedere basisschool is verplicht om in groep 8 een onafhankelijke eindtoets af te nemen. Net als 

voorgaande jaren doet ’t Bossche Hart mee aan de Centrale Eindtoets van CITO. Tegenwoordig 

zijn er echter meerdere mogelijkheden. Er zijn namelijk 6 verschillende eindtoetsen die allemaal 

goedgekeurd zijn door de onderwijsinspectie. Een eindtoets die ons aanspreekt is de DIA. Deze 

toets duurt slechts één ochtend in plaats van drie, wordt digitaal afgenomen en is minder talig 

dan de eindtoets (prettig voor de kinderen die meer moeite hebben met lezen). Op dinsdag 9 

januari doen we mee aan de proeftoets van DIA. De proefafname geeft ons een goede indruk van 

de DIA-eindtoets. Vanwege de goede ervaringen uit het verleden is voor dit jaar nog gekozen 

voor afname van de Centrale Eindtoets van CITO. 

 

Hoera, een dochter! 

Op woensdag 13 december is meester Jan trotse 

vader geworden van een prachtige dochter. Emmy 

woog bij haar geboorte 2575 gram en moest daarom 

een paar daagjes in het ziekenhuis logeren. Na nog 

eens 8 dagen in het ziekenhuis met heel het gezin 

gaat het met moeder Saskia gelukkig ook weer goed. 

Na de kerstvakantie neemt Jan ouderschapsverlof op 

woensdagen. De lessen in groep 5/6 worden 

overgenomen door juffrouw Ellen, zodat zij vanaf 

dan gedurende heel de week voor deze groep staat. 
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Logopedie op ’t Bossche Hart 

Hallo, mijn naam is Daphne Flaton, ik ben 25 jaar oud en woon in Oosterhout. Vier  jaar geleden 

ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Utrecht. Ondertussen werk ik al ruim 

drie jaar bij Taalreis als logopediste. Ik vind het een mooie uitdaging om kinderen met 

logopedische problemen op een leuke en effectieve manier te kunnen helpen  en zie graag hoe 

kinderen vooruitgang boeken. Het werken met 

kinderen op de basisschool vind ik erg leuk en 

afwisselend.  Ik heb dan ook veel zin om op 't 

Bossche Hart aan de slag te gaan en hoop ook hier 

veel leuke en leerzame behandelingen te kunnen 

gaan geven.  

Daphne Flaton, Logopediste 

 

 

Nieuwjaarswens 

Voor iedereen een fijn uiteinde en een geweldig 2018! Dat het een leerzaam jaar mag zijn! 

Team BS ’t Bossche Hart, PSZ Hummelbosch en KDV ‘t Toverbosch 

 

 

 


