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Mooie score eindtoets groep 8
De uitkomsten van de eindtoets 2015 zijn als volgt:
Landelijk gemiddelde
534,8

’t Bossche Hart
539

Zowel Taal, Rekenen als Wereldoriëntatie leverden mooie resultaten op.
Opvallend goed gemaakt waren de taalonderdelen begrijpend lezen, opzoeken en
samenvatten. Bij rekenen waren de onderdelen meten en meetkunde het beste gemaakt. Bij
wereldoriëntatie was geschiedenis een positieve uitschieter.
Er waren 4 leerlingen met de maximale score van 550.
Al vóór deze uitslag hebben de ouders van deze leerlingen een advies gekregen voor het
voortgezet onderwijs. Voor bijna alle kinderen was de Cito-uitslag een bevestiging van wat
leerkrachten en ouders hadden verwacht.
Oproep voor luizenmoeders
De werkgroep van hoofdinspecteurs zoekt -wegens vertrek van enkele moeders- versterking bij
de controles op hoofdluis. De eerste controle is dinsdagmiddag 1 september, daarna steeds op
de eerste maandagmiddag na iedere vakantie. Uiteraard word je ingewerkt door de andere
inspecteurs.
Meer informatie kun je krijgen bij coördinator Joyce Lazeroms , telefoon 06-22659514.
Steigerbuis
Gezocht: wie kan ons helpen aan steigerpijp? 2 stukken van 3 a 4 meter. Voor de musical van
groep 8 willen we daar op het leerplein de verlichting aan bevestigen.
Lees- en rekenmateriaal groep 1-2-3
Vanaf komend schooljaar gaan we in groep 3 werken met de nieuwste versie van Veilig Leren
Lezen en daar aan gekoppeld de nieuwste versie van de schrijfmethode Pennenstreken.
Het oudere-maar nog prima bruikbare-materiaal doen we weg voor een spotprijs van € 0,00 tot
max. € 1,00. Het gaat vooral om leesboekjes, werkboekjes en oefenmateriaal zoals puzzels.
Ook de leesboekjes van Overstap (zo goed als nieuw) gaan in de verkoop en bij het opruimen
kwamen ook nog reken/werkboeken tevoorschijn van de vorige rekenmethode.
Vanuit de kleutergroep zijn verschillende ontwikkelingsmaterialen ondertussen vervangen en
het oudere materiaal wordt nu ook opgeruimd.
Al met al zeker de moeite om op het leerplein te komen kijken. Wie het eerst komt… en wat
blijft liggen, wordt in de week van 8 juni opgeruimd.
Van de opbrengst willen we magnetische letterdozen aanschaffen voor in groep 3. Die kosten
per stuk zo’n € 60,00.

Verkeersregelaars gezocht!! 2e verzoek (ingezonden bericht)
Aan ouders en personeel van basisschool “’t Bossche Hart”:
In de nieuwsbrief van eind april stond een oproep voor kandidaten voor verkeersregelaars.
Op een totaal van ong. 250 ouders is slechts 1 reactie gekomen.
Ik probeer dit niet voor mij zelf te regelen, maar doe het puur voor de gemeenschap. Ook uw
kind is er bij gebaat dat evenementen worden begeleid door gecertificeerde verkeersregelaars.
De meeste evenementen zijn voor de kinderen. (Koningsdag, St. Nicolaasintocht,
lampionnenoptocht, Kidsrun, kinderoptocht, carnaval).
Het kost u 1 of 2 keer per jaar een paar uur.
De cursus duurt ongeveer een half uur en kun je thuis doen via de computer (e-learning).
Geef je op via de mail en je krijgt van mij een inlogcode voor de site van
www.verkeersregelaarsexamen.nl en je kunt aan de slag.
Ik reken op jullie. Aanmelden tot 20 juni 2015.
Vriendelijke groet
Ad Jongeneelen, coördinator verkeersregelaars Bosschenhoofd
St. Gerardushof 27, Bosschenhoofd
06-51887993 amjongeneelen@gmail.com
Nieuwe leerlingen
Al een hele poos is deze rubriek niet gevuld, maar er zijn dit schooljaar weer heel wat kinderen
bijgekomen. Vanaf september waren dat Kevin Elgin, Caja Looymans, Noah Nagtegaal, Mats
den Braber, Chris Trommel, Jaimy van den Bemd, Adam Lachhab, Romy van Est, Jamie
Quirijnen, Daylano Dekkers, Fenne, Siebe en Liese Langbroek, Sarah Ketelaars en Jayden de
Rooy. Wij wensen hen een heel leuke en leerzame tijd bij ons op school.
Dode hoek
Op woensdag 3 juni laten we de kinderen van groep 4 tot en met 8 (weer)
kennismaken met de dode hoek van een vrachtwagen. Tussen 9.00 en
12.00 uur kunnen ze vanuit de cabine in de spiegel kijken. Bedoeling is
natuurlijk te waarschuwen voor riskant gedrag in de buurt van grote auto’s.
Meester Medi
Sinds november is meester Medi in de ziektewet. Hij zal niet in het onderwijs terugkeren.
Meester Erin heeft zijn taken voor de rest van dit schooljaar overgenomen. Uit
privacyoverwegingen kan ik u niet meer vertellen. Ik heb nog wel contact met hem en mocht u
een boodschap voor hem hebben, dan breng ik die graag voor u over.
Uitgaven techniekonderwijs
Nog niet al het geld wat door de Oudervereniging voor techniekonderwijs is toegezegd, is
besteed. Tot nog toe is het volgende aangeschaft:
Plastic bakken:
Bambox:
Kinetisch zand:
Opbergboxen:
Knikkerbaan en
Soldeermateriaal:
Piepschuim:
Totaal:

€ 48,65
€ 116,77
€ 41,70
€ 14,95
€ 603,00
€ 21,89
€ 846,96

Juf Helma en meester Alain zullen zorgen voor verdere aanschaf en ontwikkeling van
activiteiten op dit gebied.

Website
Op www.hetbosschehart.nl -die overigens ook op tablet goed te bekijken is- is het definitieve
inspectierapport geplaatst onder de knop “school”.
Ook de agenda en de maandkalender worden nu gevuld.
Groepsindeling 2015-2016
Ondertussen is de groepsindeling voor komend schooljaar duidelijk:
Groep 0-1-2:
Groep 2-3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6-7:
Groep 8:

van 20 tot 30 leerlingen, waarvan 6 groep 2
25 leerlingen, waarvan 9 groep 2
20 leerlingen
18 leerlingen
19 leerlingen, waarvan 8 groep 7
27 leerlingen

juf Antoinette
juf Daniëlle
juf Helma/juf Dimphy
juf Mariska/juf Helma
meester Alain
meester Erin

Kalender juni 2015
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19.30 uur: bijeenkomst “denktank” meerbegaafdheid
Verkoop leesmateriaal groep 3 / dode hoek project
Verkoop leesmateriaal groep 3
Verkoop leesmateriaal groep 3
13.30 uur: 1e Communie van 8 kinderen in basiliek te Oudenbosch

Schoolkamp gr. 8
Schoolkamp gr. 8
Schoolkamp gr. 8

Vaderdag
Schoolreis
Inloop kleuters 08.30-09.15 uur / gr.8: kennismakingsmiddag op middelbare school

juni: zomermaand

