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Oudervereniging 

Onze oudervereniging staat het team bij, met het voorbereiden en uitvoeren van allerlei 

activiteiten. Hierbij kunt u denken aan de organisatie van de bloemenmarkt, Koningsspelen, 

carnavalsviering, etc. We streven naar een bezetting van rond de 15 personen. Om tot dit aantal 

te komen kunnen we enkele nieuwe leden gebruiken. De functie van  secretaris is op dit moment 

niet ingevuld. Ook hier zoeken we dus een ouder voor. Aanmeldingen kunnen naar Conny 

Coppens via conny.hoofdzaak@hotmail.nl. Bij voorbaat dank! 

 

Bloemenmarkt 

Op zaterdag 9 april van 10.00 uur tot 12.00 uur wordt de 

jaarlijkse bloemenmarkt gehouden. Net als vorig jaar doen 

we dat op het plein van de onderbouw, zodat we in de zon 

kunnen staan.  Dank aan de oudervereniging die weer een 

hoop tijd heeft gestoken in het verspreiden en controleren 

van de bestellijsten.  

 

Schoolkamp 

Leerlingen van groep 8 die zich aanmelden op het Markland College worden aan het einde van 

het schooljaar uitgenodigd voor een kennismakingsdag. Een belangrijke dag voor deze leerlingen, 

die dit jaar helaas samenvalt met ons schoolkamp. Daarom hebben we besloten het kamp een 

week te verplaatsen naar 6, 7 en 8 juli, zodat deze kinderen niet een halve dag missen van hun 

kamp. 

 

Bikkels in Balans 

De pilot van het programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling Bikkels in Balans in groep 4 is 

inmiddels afgelopen, maar krijgt een leuk vervolg: Onze groep 4 is gevraagd om een ontwerp te 

maken voor poppen, die in de toekomst een rol gaan spelen in het programma-aanbod. De 

ontwerpen zijn naar een grafisch ontwerper gegaan die de finesses aanbrengt. Aanstaande 

dinsdag wordt het resultaat onthuld. 

Mgr. Hopmanshof 2  

4744 BX  Bosschenhoofd  

T:  0165 31 27 56 

www.hetbosschehart.nl 

       

 

 

mailto:conny.hoofdzaak@hotmail.nl


 

Formatie 

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we ook volgend schooljaar 6 groepen maken. De 

groepsindeling zal naar verwachting eind mei bekend gemaakt kunnen worden. 

 

Toiletgebruik 

Steeds vaker moeten we de laatste tijd constateren  dat de 

toiletten na gebruik vies worden achtergelaten. Kinderen 

hierop aanspreken heeft tot nu toe helaas niet geleid tot een 

verbetering. Om de kinderen bewust te maken van hun 

gedrag, vragen we vanaf morgen (vrijdag) per toiletbezoek € 

0,20. De opbrengst zal uiteraard ten goede komen aan de 

kinderen. Denk hierbij aan een traktatie tijdens de 

Koningsspelen. Tevens vragen we de kinderen hun eigen rol 

toiletpapier mee te brengen. Deze kunnen zij in de klas op 

hun eigen tafeltje bewaren. 

 

 

 


