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Afscheid Wendy 
Met een indrukwekkende crematiedienst  is op donderdag 26 maart door velen afscheid genomen van 
Wendy Bust. Haar man Ton, de kinderen Mo en Vaya en de naaste familie voelen zich gesteund door 
ieders medeleven, de vele steunbetuigingen en de mooie, aangedragen herinneringen. 
Wij wensen hen ook vanaf deze plek nog veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
Op het leerplein hebben we een hoekje ingericht ter nagedachtenis van Wendy.  
Tot en met dinsdag 31 maart kunnen ouders het condoleanceregister inkijken en er zelf wat in schrijven. 

 
 
Inspectiebezoek 
Donderdag 26 maart ontvingen we het concept van het “Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek” 
van maandag 6 maart jongstleden. Als het rapport definitief is, zal het volledig op de nieuwe website 
geplaatst worden. We willen u echter de “Samenvatting van de belangrijkste oordelen” niet onthouden: 
 
Basisschool 't Bossche Hart heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het 
basisarrangement. 
• Resultaten zijn voldoende en lijken herstellende, maar zijn nog niet passend bij de populatie; 
• De school is vergevorderd met een broodnodige vernieuwingsslag in het aanbod; 
• De didactiek en het klassenmanagement zijn op orde, maar er bestaan grote verschillen tussen leraren; 
• Leerlingen voelen zich veilig, ouders zijn betrokken; 
• De school ontwikkelt zich vooral in reactie op externe prikkels; een meer proactieve benadering vanuit       
   eigen visie en opvattingen is gewenst; 
• De wil en bereidheid om te verbeteren en te vernieuwen is er; de beleidsstructuur om dit proces te  
   ondersteunen is vooralsnog niet aanwezig. 
 
We zullen de inspectie in een reactie aangeven hoe we de bevindingen uit het onderzoek betrekken bij 
de verdere ontwikkeling van de school. We brengen u daarvan ook op de hoogte. 
 
Website 
Het is vervelend te moeten  melden, maar de website is nog steeds niet in de lucht. We zetten alles op 
alles om dat in orde te maken. Bij vragen om gegevens, telefoonnummers, adressen enz. bel met de 
school (zie gegevens bij logo hierboven) of mail naar b.verhees@borgesius.net 
 
Gevonden voorwerpen 
Op maandag en dinsdag zijn bij het podium de gevonden voorwerpen van het voorbije jaar 
tentoongesteld. Wilt u a.u.b. eens kijken of er iets tussen ligt van uw kind(eren)?  
Eind van de week ruimen we alles op wat is blijven liggen. 
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Grote Rekendag 
Voor het eerst deed onze school mee aan de nationale Grote Rekendag. “Meetkunde en kunst” was het 
thema. Er werd in de groepen letterlijk en figuurlijk gespeeld met vormen en dat leverde prachtige 
resultaten op. Bij de opening van de dag konden we al de eerste voorbeelden zien en aan het eind van 
de middag hebben veel (groot)ouders genoten van de werkstukken van de kinderen. De ervaringen en 
reacties waren zo positief dat we volgend jaar weer zullen deelnemen. 
 

        
 

           
 

   
 
 
Goede Vrijdag vrij 
Voor de duidelijkheid: ook de groepen 3 tot en met 8 hebben op vrijdag 3 april een vrije dag in verband 
met Goede Vrijdag. 
 
 
 



Verkeersochtend 
Donderdagochtend 9 april oefenen de groepen 4 t/m 7 op het bovenbouwschoolplein met kruispunt, 
rotonde en zebrapad. Voor groep 7 en 8 wordt na de pauze een fietsbehendigheidsparcours 
opgebouwd. Deze kinderen mogen allemaal met hun eigen fiets komen. 

 
Betaling overblijven 

Vanaf nu is het mogelijk de kosten voor het overblijven te voldoen via de bank. 
Het verschuldigde bedrag (€15,00 voor 12x of een veelvoud daarvan) graag overmaken naar 
rekeningnummer NL76RABO0180700375 t.n.v. 't Bossche Hart, onder vermelding van  
".. (aantal) overblijfkaart(en) voor .. (naam kind)". 
Contant betalen blijft nog steeds mogelijk en geniet voor losse beurten à €2,00 de voorkeur. 
Gerry Thijs, ons aanspreekpunt voor het overblijven, zou het op prijs stellen als u haar via een 
mailtje op de hoogte brengt van uw betaling. Haar mailadres is: gerry_thijs@hotmail.com 
Haar telefoonnummer: 06-38245733. 
 
Tevredenheidsonderzoek leerlingen groep 6 en 8 
Nog voor de meivakantie wordt aan alle leerlingen uit groep 6 en 8 van de Borgesiusscholen gevraagd 
een vragenlijst in te vullen, waarin ze aangeven wat er op school al goed gaat en wat er misschien nog 
beter kan. Het invullen is anoniem en gebeurt op school. 
 
Kalender april 2015 

 
Jarig 23 april: juf Jeanne 

1.   

2.  2e Rapport 

3.  Goede vrijdag vrij 

4.   

5.  Pasen 

6.  2e Paasdag 

7.   

8.  Voetbaltoernooi Oud Gastel  groep 8 

9.  Verkeersochtend 

10.   

11.   

12.   

13.  Invulling sociale competentie observatie lijst door leerlingen groep 6-7-8 

14.   

15.   

16.  Theoretisch verkeersexamen groep 7 

17.   

18.  Bloemenmarkt 

19.   

20.  Praktisch verkeersexamen groep 7 

21.  Eindtoets groep 8 

22.  Eindtoets groep 8 

23.  Eindtoets groep 8 

24.  Koningsspelen voor groep 3 t/m 8 

25.   

26.   

27.  Meivakantie 

28.  Meivakantie 

29.  Meivakantie 

30.  Meivakantie tot en met 8 mei 
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