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Studiedag
Let op! Op woensdag 2 november aanstaande is het studiedag. De kinderen van ’t Bossche Hart
zijn op deze dag vrij. Het team verdiept zich, in samenwerking met SBO De Sponder, in het
onderwerp leerlingenzorg.

Informatieavond
Op donderdag 10 november houden wij een informatieavond op ’t Bossche Hart. Het
onderwerp van deze avond is ons zorgsystem. De avond start om 19.30 uur en zal duren tot
21.00 uur. U ontvangt een aparte uitnodiging voor deze avond. We hopen op een mooie
opkomst!

Sjors Sportief
Hoi sportievelingen!!! Vanaf vandaag staan er weer nieuwe
activiteiten op www.sjorssportief.nl en openen verenigingen hun
deuren om jullie kennis te laten maken met allerlei leuke sporten! Op de site staat
alle informatie die je nodig hebt! Ga daarom snel naar de site en schrijf je in! De kinderen uit de
klas met de meeste inschrijvingen krijgen allemaal een keycord! Ook krijgt elke tiende
inschrijving een kleine verrassing! Heel veel sportplezier! Groetjes Sjors

Aan de bakdag
Op de donderdag voor de herfstvakantie was het dan zover... De 'aan de bakdag 2016'
Een dag vol plezier & creativiteit! Die dag stond in het teken van S.O.S. Kinderdorpen!
Kinderen van BSO's in Nederland, en dus ook die van
onze BSO, mochten cupcakes bakken, versieren én
verkopen om zo te zorgen voor schoolmateriaal voor
de SOS basisschool in Aboisso, Ivoorkust. Het was een
dag om nooit te vergeten; er werd gebakken,
geboetseerd, gekneed, geplakt, gesneden, maar ook
geproefd! Een banketbakker moet immers weten wat
hij of zij verkoopt natuurlijk…

Poetsavonden
Vanaf dit schooljaar gaan we poetsavonden houden. We willen dit twee
maal per jaar doen: vlak na de kerstvakantie en vlak voor de zomervakantie.
We doen dat met leerkrachten en ouders van alle groepen samen. De
klassenouders zullen t.z.t. een oproep doen om vrijwilligers te verzamelen.
Vele handen maken licht werk, dus we hopen op heel wat aanmeldingen! De
data voor dit jaar zijn: donderdag 12 januari en donderdag 6 juli.

BSO-tijden
Vanaf 1 november is het mogelijk om tot 18.30 uur gebruik te maken van BSO De Bosschkidzz.
Ook willen we graag onderzoeken of er belangstelling voor BSO op vrijdagmiddag. Ouders die
gebruik zouden willen maken van BSO op vrijdagmiddag (ook tot 18.30 uur) verzoeken we dit
per mail door te geven op het volgende mailadres: j.vandelindeloof@borgesius.net

Grondstoffenbus
Voor de kinderen van groep 6 kwam de grondstoffenbus langs op ‘t Bossche Hart. Het was de
eerste keer dat de bus langskwam op een Halderbergse school. Na een opening door
wethouder Hans Wiericks in de groep leerden de kinderen over het belang van afval scheiden in
de bus, een omgebouwde SRV-wagen. In de krant stond een leuk stukje:
http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/spelen-met-afval-in-een-aangepaste-srv-wagen-inwest-brabant-1.6553659

Lunch voor ouderen
Op vrijdag 7 oktober hebben de leerlingen van
groep 7/8 in samenwerking met het
Oranjefonds, Surplus Welzijn en Vincent van
café Stroop, een buurtlunch verzorgd.

Media-wijsheid
Wij willen dit schooljaar extra aandacht
besteden aan Mediawijsheid. In november is
de week van de mediawijsheid. Die periode is
bij ons echter al erg goed gevuld met een
informatieavond
over
zorg,
een
informatieavond over het VO voor groep 8 en
rapportgesprekken. Daarom hebben wij
besloten om onze eigen week van de
mediawijsheid te houden na de kerstvakantie.

Sanne Lazeroms
Trots zijn we op onze oud-leerlinge Sanne Lazeroms! Bij het wereldkampioenschap wielrennen
in Oostenrijk legde zij beslag op de derde plaats! Knap gedaan Sanne!

Skate-clinic
Voor de groepen 3 t/m 8 is er op woensdag
7 december de jaarlijkse skate-clinic.
Nadere informatie volgt.

Intocht Sinterklaas
Op zaterdag 12 november komt Sinterklaas
aan in Nederland. De intocht in
Bosschenhoofd is op zondag 13 november.
Op donderdag 1 december zal Sinterklaas
bij ons op school langskomen.

Zing erop los! Een leuke manier om je weekend te starten!
Zing je graag en hou je ervan om samen met anderen een leuke
groep te vormen? Misschien is het KaravaanKoor de St. Jannekes
in Hoeven dan iets voor jou. Elke vrijdagmiddag komen we om
15.45 uur bij elkaar. Dan staat er drinken met iets lekkers klaar
in de pastorie bij de kerk in Hoeven. Daarna zingen we van 16.00
uur tot 17.00 uur. Tijdens de repetitie leer je echt samen zingen
en krijg je tips om je stem beter te gebruiken. Zodat het beste van jou naar boven kan komen!
Enkele keren per jaar zingen we tijdens de KaravaanVieringen in de kerken van onze
Bernardusparochie: Hoeven, Oud Gastel en Oudenbosch. Ook zingen we met de
kinderkerstviering op kerstavond in Hoeven en natuurlijk bij de eerste communie. Kijk maar
eens op de website www.kinder-karavaan.nl. Tot slot gaan we aan het eind van het schooljaar
samen nog een dagje uit.
Voor informatie en/of opgave kun je bellen met Monique Huurdeman, 0165- 317764. Als
vervoer een probleem is, dan vinden we daar wel een oplossing voor. Wel even laten weten
natuurlijk!

