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Formatie 

Het gaat goed met de aanwas op ’t Bossche Hart. Op de Peuterspeelzaal is een wachtlijst en de 

kleutergroep zit vol. Ook volgend schooljaar hebben we veel kinderen in de onderbouw. Hoewel 

er een hele grote groep 8 afscheid neemt, lopen we amper terug in leerlingenaantal. Daarom 

kunnen we ook in het schooljaar 2016-2017 weer 6 groepen maken. De verdeling van de groepen 

zal er wel anders uit komen te zien. De huidige groepen 6 en 7 zijn namelijk onze kleinste 

groepen. Het zwaartepunt ligt komend jaar in de onderbouw. We zullen gaan werken met twee 

kleutergroepen en een enkele groep 3. Alle overige groepen worden combinatiegroepen. De 

indeling op een rijtje: 

Groep 1/2 a 

Groep 1/2 b 

Groep 3 

Groep 4/5 

Groep 5/6 

Groep 7/8 

We hebben de groepen nog niet gekoppeld aan een leerkracht. Op dit moment zijn we meerdere 

opties aan het bekijken. De laatste stap is het indelen van de kinderen in de verschillende 

combinatiegroepen. We zullen hierbij weloverwogen keuzes maken. Het is niet mogelijk om 

voorkeuren aan te geven. 

 

Lestijden 

Omdat we volgend schooljaar twee kleutergroepen hebben, zien we hierin een mooie 

gelegenheid om de lestijden aan te passen. Vanaf schooljaar 2016-2017 is er een extra 

lesochtend voor de groepen 2. Nu komen deze kinderen van maandag tot donderdag naar 

school. Vanaf volgend schooljaar komt groep 2 ook op vrijdagochtend naar school. De twee 

groepen 2 worden dan samengevoegd, omdat de kinderen van groep 1 wel vrij zijn. De extra 

lesochtend biedt de kans om intensief met deze kinderen te werken. Deze aanpassing is 

besproken met de Algemene directie van de Borgesiusstichting en heeft de instemming van de 

Medezeggenschapsraad. 

 

Koningsspelen 

Voor de derde keer hebben we meegedaan aan de Koningsspelen op sportpark 

Albano. Hartelijke dank aan de vele hulpouders en aan AH in Hoeven die een 

flink deel van de lunch heeft gesponsord. 
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Tevredenheidsonderzoek 

Na de meivakantie wordt door de Borgesiusstichting een Oudertevredenheidsonderzoek 

afgenomen. Het laatste onderzoek dateert uit 2014. Nadere Informatie volgt, maar we willen u 

er alvast op attenderen en vragen om hieraan mee te werken. 

 

Sporttoernooien 

De kinderen van de bovenbouw doen jaarlijks mee aan het schoolvoetbaltoernooi en aan het 

schoolatletiektoernooi.  

De voetballers van groep 8 wisten dit jaar voor het 

tweede jaar op rij de finale te behalen. Een knappe 

prestatie aangezien alle Halderbergse scholen aan 

dit toernooi meedoen. De finale kende twee 

gezichten. In de eerste helft stond ’t Bossche Hart 

onder druk en kwam de tegenstander op 0-1. In de 

tweede helft hadden we de wind mee en er volgde 

een stormloop op het doel van de tegenstander. 

Helaas zonder succes. 

 

Aan het atletiektoernooi deden we met twee 

teams mee. De meiden waren overduidelijk 

het gezelligste team van het toernooi. 

Meedoen is belangrijker dan winnen! De 

jongens wisten het podium te behalen: een 

mooie derde plaats! Knap gedaan allemaal! 

 

 

Schoolfruit 

Niet alleen sport, maar ook gezond eten is goed voor de gezondheid. In het najaar zijn we gestart 

met het project schoolfruit. Drie maal per week hebben de kinderen van ’t Bossche Hart een 

gezond tussendoortje genuttigd in de pauze. Deelname aan het fruitproject was dit jaar gratis. In 

de week voor de meivakantie was de laatste levering van het schoolfruit. Wat ons betreft was 

het eten van fruit een groot succes. Kinderen vonden het fijn om gezamenlijk een stukje fruit te 

eten. Zien eten doet eten! Het eten van fruit of groente (stukje komkommer, minitomaatjes) is 

een gewoonte geworden die we graag willen voortzetten. Daarom verzoeken we alle ouders om 

na de meivakantie voortaan dagelijks een gezond tussendoortje mee te geven voor tijdens de 

ochtendpauze. Bedankt voor de medewerking! 

 
 
 



 
 

 


