Nieuwsbrief september/oktober 2017
'voor kinderen door kinderen' brengt
Kinderpostzegels daadkracht, kennis en ervaring,
geld, actie en support bij elkaar voor kinderen die
in hun ontwikkeling worden bedreigd”
(www.kinderpostzegels.nl)

Na zes weken vakantie vonden we het fijn alle
leerlingen weer te mogen begroeten in de
school. Iedereen was natuurlijk nieuwsgierig naar
de nieuwe leerkracht en de nieuwe groep.
Alle vakantieverhalen zijn inmiddels verteld en er
wordt alweer druk gewerkt.
Wij wensen iedereen een fijn en leerzaam
schooljaar toe!
Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie mochten we 3 nieuwe
leerlingen begroeten! In groep 1 is dit Femke
Dijkstra. Ook in groep 2 en 5 mochten we 2
nieuwe leerlingen welkom heten; Nienke en
Hiske Veenstra.
Wij wensen hen een plezierige tijd toe op De
Bôge.
Kinderpostzegels
Ook dit jaar doen wij met groep 7/8 weer mee
aan de kinderpostzegelactie. Deze is op
woensdag 27 september. De organisatie van de
kinderpostzegels is sinds vorig jaar veranderd. De
kinderen komen nog maar één keer bij de deuren
langs en wel om de bestelling op te nemen. Het
leveren van de bestellingen wordt nu door
Stichting kinderpostzegels zelf georganiseerd.
“Kinderpostzegels is een Nederlandse organisatie
die zich inzet voor de ontwikkeling van kwetsbare
kinderen, waar ook ter wereld. Onder het motto
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Gymnastiek
Vanwege het feit dat juf Patricia en juf Yvonne
niet beschikken over een gymbevoegdheid zal
groep 3/4 op maandag een dubbele gymles
(blokuur) krijgen onder leiding van juf Manja en
groep 5/6 een dubbele gymles op donderdag
onder leiding van juf Daphne. Tot de
herfstvakantie komt meester Andries
(vakleerkracht gymnastiek) op donderdag de
gymlessen geven.
Tijdens de gymlessen zijn gymkleren en
-schoenen verplicht. Bij mooi weer bestaat de
mogelijkheid dat de gymlessen buiten gegeven
worden.

IMV groep 6
De lessen IMV (keyboard, koper) voor groep 6
starten op dinsdag 12 september. De lessen
zullen gegeven worden door Nynke Klijn
Hesselink.
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Sportdag groep 8
Op vrijdagochtend 15 september is een
sportochtend voor alle groepen 8 van Comprix.
Voor De Bôge vindt deze plaats in Gorredijk op
Sportpark Kortezwaag. De volgende sporten
zullen gedaan worden: Frisbee, Golf, Korfbal
Het belooft een hele leuke ochtend te worden.
De leerlingen van groep 8 gaan hier met meester
Gert op de fiets naar toe. Voor groep 7 is
vervanging geregeld.

Koelkast voor bederfelijk drinken
Voor de zomervakantie kregen we het verzoek
van een ouder om voor bederfelijk drinken zoals
melk en karnemelk een koelkast te plaatsen. De
koelkast die normaal voor het schoolkamp
gebruikt wordt hebben we hiervoor beschikbaar
gesteld en in de hal gezet. 1 x per jaar, als groep
7/8 op kamp is, kan deze dus 3 dagen niet
gebruikt worden. Graag de beker voorzien van
naam.
Picknicktafel repareren??
Tot onze spijt vonden we onze picknicktafel na
de vakantie kapot terug in de zandbak. Misschien
is er een handig iemand die hem voor ons kan
repareren??

Schookorfbal
Het schoolkorbaltoernooi wat jaarlijks
georganiseerd wordt door LDODK/Rinsma
Fashion is verplaatst van het voorjaar naar het
najaar. Het zal al snel plaatsvinden en wel op 4
oktober. Alle kinderen vanaf groep 3 hebben
opgavebriefjes meegekregen naar huis. Deze
moeten uiterlijk vrijdag 15 september bij de
leerkracht ingeleverd worden.
Groepsinformatieavonden
Voor de groepsinformatieavonden kiezen we
dit jaar voor een andere opzet. We
organiseren het zodanig dat ouders op 1
avond informatie kunnen krijgen over alle
groepen. We leggen materiaal ter inzage en
de leerkrachten zijn beschikbaar in de
groepen voor vragen en geven toelichting op
het materiaal en het aanbod. Informatie die
eerder al belangrijk is, zal per groep, via de
mail, verstrekt worden. U ontvangt
binnenkort meer informatie over datum en
tijdstip.
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September
15 september sportochtend groep 8
12 september start IMV lessen groep 6
27 september start kinderpostzegelactie
Alvast voor oktober
4 oktober schoolkorfbaltoernooi LDODK (veld
Gorredijk)
5 oktober hoogstwaarschijnlijk landelijke
staking primair onderwijs (nadere info volgt)
18 oktober zakelijke ouderavond
4 t/m 15 oktober kinderboekenweek
21 t/m 29 oktober herfstvakantie
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