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Plusklas
Sinds vorig schooljaar hebben we op BS ’t Bossche Hart onze eigen plusgroep. De plusgroep is
bedoeld voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 die meer- of hoogbegaafd zijn en waarvoor het
belangrijk is dat ze extra uitgedaagd worden. Zij houden zich, onder begeleiding, één maal per
week bezig met o.a. breinbrekers, ontwerpen en Spaanse les. Op dit moment zitten er 8
leerlingen in de plusgroep. Dat is ook het aantal kinderen waarnaar we streven.
Drie keer per schooljaar wisselen we van gedachten met een aantal ouders over ons aanbod voor
de Plusgroep. De zittende ouders nemen na dit schooljaar afscheid, omdat hun kinderen in groep
8 zitten. We zijn dus op zoek naar nieuwe ouders met affiniteit voor (of ervaring met) meer en
hoogbegaafdheid. Aanmelden kan via j.vandelindeloof@borgesius.net
Vakantierooster
Het vakantierooster voor schooljaar 2016-2017 ziet er als volgt uit:
Zomervakantie 2016
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie 2017

25 juli t/m 2 september 2016
24 oktober t/m 28 oktober 2016
26 december 2016 t/m 6 januari 2017
27 februari t/m 3 maart 2017
17 april
24 april t/m 5 mei 2017
25 en 26 mei 2017
5 juni 2017
17 juli t/m 25 augustus 2017

Overige vrije dagen (bijvoorbeeld Goede Vrijdag) en eventuele studiedagen zijn nog niet
ingepland en zullen later bekend gemaakt worden.
Grote Rekendag
Net als vorig schooljaar doen we weer mee aan de Grote Rekendag. Woensdag 23 maart staat op
heel de school én op PSZ Hummelbosch in het teken van Rekenen. Het doel is kinderen
onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het
maakt rekenen leuk! Het thema van dit jaar is ‘Kijkje achter de Code’. Na een
schoolbrede start, gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:
PSZ en groep 1/2:
Groep 3/4:
Groep 5/6:
Groep 7/8:

Een raadselachtige ochtend
Kraak de code
Volg de pijlen
Raden, regels en redeneren

Week van de Lentekriebels
“Hoe groeit een baby in de buik? Waarom heeft een klasgenoot twee vaders? Wanneer ben je
verliefd en hoe maak je het uit als het niet meer goed voelt? En wat gebeurt er als je puber
wordt?
Zomaar wat vragen van kinderen die niet altijd makkelijk te beantwoorden zijn.
Dit voorjaar doen we mee aan het landelijke project Lentekriebels. Dit is een project over
seksualiteit en relaties. Er is een landelijke week van de lentekriebels van 14 t/m 18 maart. Hier
wijken wij echter van af, omdat dit voor onze school een hele drukke periode is. Voor ons is de
week van de lentekriebels na de meivakantie: van 9 t/m 13 mei. We doen mee met de gehele
school en ook de kinderen van de Peuterspeelzaal worden bij het project betrokken. Uiteraard is
het aanbod bij de kleinste kinderen geheel anders dan bij de bovenbouwgroepen. Op de website
www.weekvandelentekriebels.nl/ kunt u informatie voor ouders over het project vinden.
Tweede rapport en ouderavond
Op maandag 21 en dinsdag 22 maart is er gelegenheid tot een oudergesprek over het tweede
rapport. Het rapport wordt meegegeven op donderdag 24 maart. De uitnodiging voor het
gesprek (of de mogelijkheid om zelf een oudergesprek aan te vragen) wordt volgende week
meegegeven.

