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Onderwijs Anders 

In ‘t Dierenbosch zijn ook de peuters (die hier aan toe zijn) welkom. Zij  bezoeken ’t Dierenbosch 

tijdens activiteiten als kleine en grote kring en spelactiviteiten. Om voor de ouders van de peuters 

inzichtelijk te maken hoe zo’n dag eruit ziet, zijn zij uitgenodigd voor een inkijkje op maandag 10 of 

dinsdag 11 februari om 8.30 uur. 

 

Ouderportaal 

Vanaf oktober werken we met het ouderportaal van Basisonline, wat ons betreft naar volle 

tevredenheid. Al onze communicatie verloopt nu via één kanaal en ook meldingen van ouders 

ontvangen wij via het ouderportaal. Nu we een aantal maanden werken met Basisonline zetten we 

nog even een aantal afspraken op een rij: 

 We gebruiken één kanaal. Al onze communicatie verloopt via het ouderportaal.  

 Als u een bericht stuurt, reageren leerkrachten hierop voor schooltijd of na schooltijd tot 
uiterlijk 16.30 uur.  

 Absenties worden doorgeven via het ouderportaal, niet telefonisch. Als een absentie 
telefonisch wordt doorgegeven zal worden verzocht om deze alsnog in het ouderportaal 
in te voeren. (Wij kunnen dit niet zelf, zo blijft onze administratie compleet).  

 Een bezoek aan een arts valt onder absenties, niet onder verlof.  

 Ziekmeldingen kunnen in het ouderportaal voor meerdere dagen worden aangegeven. 
Als een afwezigheid langer duurt dan aangegeven, verzoeken we u hiervoor opnieuw de 
afwezigheid aan te geven. Dit om te voorkomen dat school er vanuit gaat dat kinderen 
thuis zijn, terwijl ouders denken dat het kind op school is.   

 Verlof aanvragen betreft vrije dagen/dagdelen voor jubilea en vakanties buiten de 
schoolvakanties. Hiervoor wordt na de aanvraag een verlofbrief meegegeven.  

 Oudergesprekken worden gepland via het ouderportaal. Vooraf zal bekend gemaakt 
worden vanaf wanneer er kan worden ingeschreven. Ouders met meerdere kinderen 
krijgen een dag voorsprong, zodat zij makkelijk meerdere gesprekken dicht bij elkaar 
kunnen plannen. Er zal gezorgd worden voor voldoende tijden per dagdeel, zodat ook 
voor de overige ouders prettige tijden overblijven.  

 Foto’s die geplaatst worden op het ouderportaal zijn bedoeld voor eigen gebruik, niet 
voor verspreiding.  

 De ouders van de kinderen op de peuteropvang hebben met twee ouderportalen te 
maken. Wij verzoeken hen om berichten en absentenmeldingen via Basisonline te doen, 
zodat voor de medewerkers alle berichten in dezelfde app staan.   
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Kind-oudergesprekken 

In de week van 10 februari vinden de adviesgesprekken plaats voor de kinderen van groep 8. Ook 

de gesprekken voor de groepen konijnen en egels zijn in deze week. De uitnodigingen hiervoor zijn 

al verstuurd. De overige groepen hebben hun gesprekken een week later. De uitnodiging hiervoor 

ontvangt u via het ouderportaal. Vanaf aanstaande dinsdag 19.00 uur kunnen ouders die meerdere 

kinderen op school hebben intekenen voor hun gesprek. Een dag later, ook om 19.00 uur kunnen 

de overige ouders hun gesprek plannen. 

 

Juf Afke/Juf Esther 

Afgelopen week hebben we definitief afscheid genomen van juffrouw Afke als leerkracht van de 

groep Konijnen. Door ouders en leerkrachten is zij in de bloemetjes gezet. Wij danken haar voor de 

twee extra maanden die zij wilde invullen in de groep, nadat ze al was gestart met haar nieuwe 

baan. Aanstaande maandag is de eerste werkdag voor juffrouw Esther. De kinderen kennen haar al 

want zij is al een paar keer in de groep komen kijken. 

 

Hatsjoe! 

Afgelopen weken hebben wij met de peuters gewerkt 
met het thema ‘hatsjoe’. Verbandjes aanleggen, 
pleisters plakken, alles goed bekijken, en natuurlijk 
prikjes geven waren favoriet in de ziekenhuishoek. De 

juffen waren met grote regelmaat patiënt 😉 (Gelukkig 
zijn daar geen foto’s van) 
 
Bij ziek zijn hoort uiteraard ook beter worden, dat doe 
je volgens de kindjes met veel vitamientjes en onder 
een dekentje! We hebben intensief genoten van dit 
leuke thema, en uiteraard weer veel bijgeleerd. Ons 
volgende thema is: ‘Wat heb ik aan’? Ook de aanloop 
naar het gezelligste feest van Brabant komt eraan, de 

carnaval! Tot de volgende keer allemaal, 🎈 

 
 
Grt de juffen van Hummelbosch 
 

 

  



 

Susan Remijn voorleeskampioen!!! 

Onderstaand artikel komt uit BN de Stem van 15 januari jl. 

Susan uit Bosschenhoofd leest uit minder bekend boek wel het best voor 

 

OUDENBOSCH - Zo spannend als het er woensdagmiddag aan toe ging in de raadzaal van 

Oudenbosch, komt bij raadsvergaderingen slechts sporadisch voor. Op een speciale voorleestroon 

lazen de acht beste voorlezers van even zovele scholen de meest boeiende verhalen voor. 

Wim van den Broek 15-01-20, BN DeStem 

Met het oog op de regionfinales in maart was het tijd om de voorleeskampioen van de gemeente 

Halderberge naar voren te schuiven. Kars Tamaela van De Linde uit Oud Gastel beet het spits af. Hij 

las voor uit Het leven van een loser van Jef Kinney. Maar losers waren er twee uur later in de ogen 

van de jury niet. Die jury bestond uit burgemeester Heleen van Rijnbach. kinderburgemeester Minke 

Laros en Zouavenmuseum-voorzitter Gabriel van der Heijde. 

Sprookjessprokkelaar 

Zij oordeelden na afloop dat de acht kandidaten de zelf uitgezochte passages uit kinderboeken op 

voorbeeldige wijze hadden opgedragen. Lies Hollander koos voor het bekende Sjakie en de 

chocoladefebriek, Quinty de Rouw bracht de fascinerende Sprookjessprokkelaar van Paul van Loon 

en ook Tom Brabands, Suus Blommerde, Zakaria Loufi en Suzanne van Merrienboer hadden hun 

favoriete jeugdboek uit de kast gehaald.  

 



 

Bulderende 

Vrij onbekend is het boek Sleutelhart van Mischa van Broekhoven. Maar niet bij de 11-jarige Susan 

Remijn van 't Bossche Hart uit Bosschenhoofd. Zij las het twee jaar terug voor het eerst, deed er 

intussen op school haar boekenbeurt over en las nu hardop hoofdstuk 55 voor. Met succes, want 

Susan ging er met de titel vandoor. ,,Ik was tevoren vrij zenuwachtig. Of ik niet zou struikelen over 

‘bulderende’ bijvoorbeeld. Maar het ging goed, ik had  met Elle van Batenburg een goede supporter. 

Zij was op onze school achter mij tweede geworden en had nu een spandoek Jel, jel, jel. 't Bossche 

Hart wint wel.‘’  

Lezen doet Susan elke avond wel een flink stuk. Verder houdt ze van musicals, zingen en tekenen. 

Ze mag nu op 7 maart naar de gewestrondes en eventueel daarna naar regionale en landelijke finale. 

 

Knap gedaan, Susan! 

 

 

 

 

 

 


