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Start van het schooljaar 

De eerste 4 weken zitten erop en we hebben weer veel gedaan. De eerste schooldag was er de inloop 

voor ouders om 15.30 uur. Het succes van vorig schooljaar werd overtroffen. Het was drukker en 

iedereen verzamelde op het leerplein. Een prettige manier om het schooljaar te starten met elkaar.  

Het schooljaar werd voortgezet met een knal. Letterlijk, want op dinsdag 6 september 

kwam er een professor van Mad Science om een spetterende techniekshow te geven. 

Inmiddels hebben flink wat kinderen van groep 3 t/m 7 zich ingeschreven voor de 

techniekcursus. 

Week 2 stond in het teken van opschonen. Kinderen  van Halderbergse 

basisscholen en de brugklas van het Marklandcollege hebben de omgeving 

van hun school aangepakt. Gewapend met handschoenen en vuilniszakken 

zijn we het dorp ingetrokken. In totaal werden 36 vuilniszakken verzameld. 

Het opschonen werd voorafgegaan door gastlessen over afval inzamelen en 

afgesloten met een opruimshow. Een fotoverslag met een leuk filmpje van 

Halderberge TV is te vinden onder het tabblad foto’s van onze website. 

 

Klankbordgroep BSO De Boschkidzz 

Op het einde van het schooljaar zijn we gestart met een klankbordgroep voor onze BSO, de Boschkidzz. 

In de klankbordgroep hebben twee van onze ouders plaatsgenomen. Zij stellen zich voor in 

onderstaande stukjes: 

Ik ben Kyrstin Vervaart en wil me graag even voorstellen als lid van de klankbordgroep BSO De 

Boschkidzz. Ik ben de moeder van Sietske (groep 3) en Djoeke (groep 2) en ik ben erg blij dat er een BSO 

is waar mijn meisjes goed worden opgevangen. Dat ze daar met plezier naartoe gaan is erg belangrijk. 

Wanneer ik ze kom ophalen vinden ze dat meestal te vroeg en dat vind ik een goed teken. Natuurlijk wil 

ik dat dat zo blijft en daarnaast wil ik graag meer weten van de BSO en hoe ik  als ouder kan meepraten 

over de opvang. Vandaar dat ik mij heb opgegeven voor de klankbordgroep van de BSO. Mocht u meer 

willen weten over de klankbordgroep, vragen of aandachtspunten hebben voor én over de BSO dan kunt 

u mij altijd aanspreken. 

Hallo Allemaal! Ik ben Sharon Ketelaars, moeder van Sarah (groep 2). Zij gaat nu alweer bijna een jaar 

met veel plezier naar BSO De Boschkidzz. Ik heb me opgegeven voor de klankbordgroep omdat ik het 

belangrijk vind dat ook ouders worden betrokken bij de vormgeving van de buitenschoolse opvang. Voor 

de leidsters en de school is het ook fijn om zo nu en dan te horen wat er aan wensen bij de ouders leeft. 

Laat het daarom vooral weten als u ideeën hebt over hoe we de BSO leuk kunnen houden, of zelfs nog 

leuker kunnen maken! 
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Kalender 

Volgende week ontvangt ieder gezin de nieuwe editie van 

onze kalender. Graag hadden we die al meteen aan het begin 

van het schooljaar gegeven, maar op dat moment waren er 

nog te veel data onbekend. De kalender ligt op dit moment bij 

de drukker.  

 

Informatieavond Zorg 

Op donderdag 10 november houden wij op school een informatieavond over ons zorgsysteem. 

We zijn op dit moment bezig met het opzetten van de avond. We willen dit op interactieve 

wijze doen met beeldmateriaal en workshops. We hopen op een geweldige opkomst! De 

uitnodiging voor deze avond volgt over enkele weken. 

 

Stagiaires 

Wij hebben ook dit schooljaar op de beschikking over stagiaires. In groep 1/2b hebben de 

kinderen al kennis gemaakt met juffrouw Iris die de PABO doet. In groep 5/6  loopt juffrouw 

Anne stage. Zij studeert Pedagogiek. Meneer Richard begeleidt dit jaar juffrouw Esmee die 

vanuit het Munnikenheide College een maatschappelijke stage volgt. 

 

BSO de Boschkidzz verkoopt cupcakes voor SOS kinderdorp !!!         

Naar school gaan voelt voor kinderen in Nederland niet altijd hetzelfde als voor kinderen in 

ontwikkelingslanden. Onderwijs is een bijzonder voorrecht, helaas is dat niet voor iedereen. 

Zoals in Ivoorkust, hier gaat één op de drie kinderen niet naar school. SOS kinderdorpen vindt 

het belangrijk dat kinderen onderwijs krijgen. Als er geen school in de omgeving is, dan zorgt 

SOS kinderdorp dat er een school komt. Een veilige en liefdevolle familie is de basis voor de 

ontwikkeling van een kind, daarom werken Dr.Oetker en SOS kinderdorpen internationaal 

samen vanuit de overtuiging: familie is het mooiste recept. Daarom gaan wij als BSO de 

Boschkidzz cupcakes versieren en verkopen op 20 oktober voor SOS 

basisschool in Aboisso in Ivoorkust. We zien jullie graag op 20 oktober 

tussen 17:30 en 18:00 uur voor onze heerlijke cupcake verkoop! 

 

NL Brandwondenstichting collecte. 

In de week van zondag 9 oktober t/m zaterdag 15 oktober komen de collectanten van het NL 

Brandwondenstichting bij u langs de deur. Wij hopen op uw donatie voor het NL 

Brandwondenstichting en willen u hiervoor alvast bedanken. Wij zijn nog op zoek naar nieuwe 

collectanten. Voor info/ aanmelden kunt u bellen naar Diana Quirijnen 0165-630703/ 

0615572233. Dank je wel alvast! Diana Quirijnen 



 

 


