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Invulling Algemene Directie Borgesiusstichting
Onze school maakt deel uit van de Borgesiusstichting. In de leiding van de Stichting worden
veranderingen doorgevoerd. Robert-Jan Koevoets zal de plaats gaan innemen van Johan van den
Buijs, die het bestuur heeft aangegeven zijn werkzaamheden per 31-12-2016 te willen
beëindigen. Robert-Jan zal als lid van het College van Bestuur samen met de voorzitter Jos
Krebbekx de Borgesiusstichting gaan besturen.
Momenteel werkt Robert-Jan als directeur-bestuurder bij Stichting Katholiek Onderwijs
Drimmelen (SKOD). Robert-Jan is 50 jaar oud, samenwonend en vader van drie kinderen. Hij is
woonachtig in Oosterhout.
Het toezichthoudend bestuur vindt het belangrijk dat Robert-Jan in staat wordt gesteld om onze
organisatie te leren kennen en zich goed in te kunnen werken. Daarom gaat hij per 01-10-2016 al
aan de slag binnen de Borgesiusstichting. Vandaag was Robert-Jan op bezoek om kennis te
maken met ’t Bossche Hart.

Taalmethode
In januari heeft ons team tijdens een studiedag de
visie op taalonderwijs bepaald. In de periode rond de
meivakantie hebben we drie verschillende
taalmethoden die goed aansluiten bij onze taalvisie,
beoordeeld en getest. Voor ons was er één methode die er duidelijk boven uitstak. Vanaf
volgend schooljaar werken we in groep 4 t/m 8 met STAAL. De methode
bevat een aanbod voor taal, spelling en woordenschat.
De groepen 1/2 gaan werken met de vernieuwde versie van schatkist. In
Schatkist komen alle ontwikkelingsgebieden en alle tussendoelen
spelenderwijs aan bod: taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling,
motoriek, kunstzinnige vorming, wereldoriëntatie en wetenschap &
technologie.

Ontruimingsoefening
In de laatste weken van het schooljaar zullen we een ontruimingsoefening houden. Aan de
oefening doen basisschool, peuterspeelzaal en BSO mee. Vooraf zal het ontruimingsplan worden
doorgenomen met de kinderen, zodat zij weten wat van hen verwacht wordt. als het
alarmsignaal afgaat.

Een muziekinstrument leren bespelen of goed leren zingen?
Op vrijdagmiddag 1 juli houdt het kunstcollectief in Oudenbosch een open dag. Iedereen, jong en
oud, die eens een muziekinstrument wil proberen, informatie wil over cursussen, een proefles
wil afspreken of gewoon eens wil komen kijken hoe dat nu in zijn werk gaat met instrumentale
muziekles is van harte welkom. In Oudenbosch kun je de volgende instrumenten gaan proberen:
klarinet, cello, dwarsfluit, keyboard, gitaar, elektrisch gitaar en basgitaar, viool, piano en
blokfluit, contrabas, zang. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om contrabaslessen te gaan volgen of
zangles. Zowel klassiek als lichte muziek bij beide
vakken. Beide docenten zullen aanwezig zijn. De
Open Dag wordt gehouden op vrijdag 1 juli in
basisschool De Klinkert te Oudenbosch van 15.30
uur tot 17.00 uur.

