Nieuwsbrief mei/juni 2018
Missie:
Respect voor elkaar is de basis voor optimaal resultaat
Schoolarts voor groep 2
Elk jaar biedt de GGD alle vijfjarige kinderen en
leerlingen in groep 7 een gezondheidsonderzoek
aan. Deze onderzoeken vinden meestal plaats op
school. Tijdens de gezondheidsonderzoeken
wordt- samen met de ouders - naar de
lichamelijke gezondheid en ontwikkeling van het
kind gekeken. De ouders krijgen vooraf een
vragenlijst thuisgestuurd. Van tevoren kun je als
leerkracht ook bijzonderheden of zorgen delen
met degene die het gezondheidsonderzoek
uitvoert. Het gezondheidsonderzoek van een
vijfjarige duurt 40 minuten en wordt uitgevoerd
door de jeugdarts en doktersassistente. Op 29
mei vindt dit onderzoek voor groep 2 op De Bôge
plaats. Ouders krijgen bericht hierover via de
GGD #gezondgedrag
Praktisch verkeersexamen groep 7/8
Op 30 mei vindt het praktisch verkeersexamen,
plaats in Beetsterzwaag voor groep 7/8. De
fietsen van de kinderen moeten hiervoor in orde
zijn. Fietsen die niet aan de veiligheidseisen
voldoen worden niet toegelaten tot het
verkeersexamen.
Een checklist is te vinden via de volgende link.
checklist fietsencontrole #actief burgerschap

Omruilen biebkasten
Op 31 mei worden de biebkasten omgeruild
zodat we weer “verse” boeken kunnen lenen.
Kast U9 wordt opgehaald.
Het verzoek aan alle kinderen alle U9 boeken
z.s.m. in te leveren tijdens het boekenruilen op
donderdagochtend. #leesbevordering
Dorpsfeest
Het dorpsfeest begint voor de kinderen op
vrijdag 8 juni. ’s Ochtends zullen de spelletjes
plaatsvinden voor alle groepen. ’s Middags zal er

een voorstelling zijn. De groepen 5 t/m 8 gaan
hierheen met de leerkrachten. De kinderen van
groep 1 t/m 4 zijn ook van harte welkom om
onder begeleiding van hun eigen ouders deze
voorstelling bij te wonen. (nadere informatie
volgt) #buitenschoolse activiteiten
#cultureleactiviteiten #bewegen
Schoolreis groep 1 t/m 6
Op vrijdag 22 juni is het schoolreisje voor de gr. 1
t/m 6 gepland. De groepen 1 t/m 6 gaan dit jaar
gezamenlijk in één bus op schoolreis. De
bestemming (Dinoland in Zwolle) is geschikt voor
de groepen 1 t/m 6. De dag duurt hierdoor wat
langer dan een normale vrijdag voor de groepen
1 t/m 4. De bus vertrekt rond 08.45 uur en zal
rond 16.00 uur de kinderen weer bij school
afleveren.
(nadere info volgt) #geschiedenis #spelendleren
#socialeactiviteit #gezelligheid
Stagiar groep 5/6
Op de maandagen en dinsdagen loopt Friso de Jong
stage in groep 5/6. Hij is PABO student op de Hanze
Hogeschool in Groningen. 2 jaar geleden heeft hij hier
ook al een periode stagegelopen. Wij wensen hem
opnieuw een leerzame periode op De Bôge

Mei
27 april t/m 13 mei vakantie
16 + 17 mei Sylvia afwezig; tweedaagse
directeuren Comprix
21 mei pinkstermaandag alle groepen vrij
29 mei schoolarts voor groep 2
30 mei praktisch verkeersexamen groep 7/8
31 mei bibliotheekkast wordt omgeruild (U9)
Juni
8 juni start dorpsfeest
14 juni klankbordgroep 19.30 uur
19 juni OV vergadering
22 juni schoolreis groep 1 t/m 6
27 t/m 29 juni schoolkamp groep 7/8

Engbert Pierswei 2, 8409 JW Hemrik, 0516 471400 info@deboge.nl www.deboge.nl www.facebook.com/obsdeboge

