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Bloemenmarkt 

Op donderdag 19 april wordt de jaarlijkse bloemenmarkt gehouden op ’t Bossche Hart. De 

enveloppen die de kinderen hebben gekregen kunnen nog tot woensdag 7 februari worden 

ingeleverd. 

 

Coöperatieve werkvormen 

Op ’t Bossche Hart werken we al een paar jaar met coöperatieve werkvormen. Dit zijn manieren 

van samenwerken waarbij ieder kind een bijdrage levert aan het eindproduct. Om de 

coöperatieve werkvormen een nieuwe impuls te geven, zetten we vanaf de kerstvakantie 

iedere maand één werkvorm centraal in de groepen. Deze werkvorm zal meerdere keren 

worden uitgevoerd in de groepen.  

In januari was de centrale werkvorm ‘binnen-, buitenkring’. In deze werkvorm vormen de 

kinderen twee kringen. De kinderen van de binnenkring en de buitenkring staan met de 

gezichten tegenover elkaar. Ze bespreken een onderwerp of een opdracht. Na enige tijd 

draaien de kringen door zodat ze tegenover een andere leerling komen te staan. Op deze 

manier is iedereen intensief aan het werk met verschillende gesprekspartners. 

In februari staat de werkvorm ’tweetalcoach’ centraal. In deze werkvorm werken de kinderen in 

een tweetal aan een opdracht waarbij de eerste leerling een opdracht maakt en de andere het 

antwoord bespreekt. Na iedere opdracht worden de rollen omgewisseld. Als de opdracht in een 

werkboek wordt gemaakt, gebruiken de kinderen samen één werkboek. Ze zijn samen 

verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

 

Oproep OV 

Onze Oudervereniging heeft een belangrijke ondersteunende rol voor de school. Veel leden van 

de OV draaien al meerdere jaren mee en hun kinderen zitten inmiddels in de bovenbouw. Om 

te voorkomen dat de OV leegstroomt als deze kinderen de school verlaten is het belangrijk dat 

er aanvulling komt vanuit de onderbouw. Ouders die belangstelling hebben kunnen zich laten 

informeren en/of aanmelden bij Mirella Dekkers (voorzitster) of Jolanda Verkooijen 

(secretaresse) of wellicht bij één van de andere leden die u persoonlijk kent. De namen van de 

leden zijn terug te vinden op onze website onder het kopje Ouders/Oudervereniging. 
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Opbrengst Lonka blikken  

De gesponsorde actie met Lonka snoepblikken was een succes. Alle blikken zijn uiteindelijk 

verkocht. Dit heeft een bedrag opgeleverd van liefst € 1155,-. Dit geld zullen we gebruiken om 

extra tablets aan te schaffen. Een welgemeend bedankt aan alle kopers! 

 

Theaterdag 

Op donderdag 8 februari hebben we op school een Turbo theaterdag! Twee acteurs komen de 

klassen binnenstormen, spelen een interactieve voorstelling en geven antwoord op alle vragen 

die de kinderen hebben over toneelspelen. In een half uur tijd kijken, spelen én reflecteren de 

kinderen samen met de acteurs. Oftewel: alles wat met drama te maken heeft in één! 

Voor de onderbouw is er een korte voorstelling over vriendschap: Myrthe is jarig en Pieter wil 

haar verrassen met een feestje in de klas. Maar Myrthe blijft allergisch te zijn voor 

verjaardagsfeestjes. Als de klas voor haar gaat zingen krijgt ze overal jeuk, van cadeautjes moet 

ze niezen en als ze verjaardagstaart eet verandert ze in een kikker! Het is dus aan Pieter om 

samen met de klas een totaal nieuw feestje voor Myrthe te verzinnen waar ze wél tegen kan. 

 

Voor de bovenbouw is er een korte voorstelling over liefde: François en Françoise geven les in 

het belangrijkste vak van de hele wereld: de liefde! Want hoe vraag je nu eigenlijk verkering? 

En wat doe je als je vriendje elke seconde van de dag je hand vast wil houden? Door het vooral 

lekker fout te doen, dwingen de acteurs de leerlingen om zelf na te denken over de goede 

oplossing. 

 

Vrijwilligers gezocht 

Stichting Kinderfeesten Bosschenhoofd is dringend op zoek 

naar vrijwilligers. Het SKB organiseert jaarlijks verschillende 

activiteiten voor de kinderen van Bosschenhoofd zoals 

Koningsdag, de Wandelvierdaagse en de intocht van 

Sinterklaas. 

Lijkt het je leuk om samen met een gezellige groep mensen 

iets voor de Stichting te doen? Meld je dan nu aan. 

 

       

 

 

 

Interesse? Mail 

Marly van den 

Brink 

Marly_18@hotmai

l.com 

 Koningsdag 

 Wandelvierdaagse 

 Sinterklaas 

 



“Mijn dochter slaapt 

moeilijk, ik zou best wel 

wat tips willen.” 

“Mijn zoon eet slecht, 

wat kan ik nog doen?” 

 

“Mijn zoon is nog niet 

zindelijk, is dat erg?” 

“Mijn dochter zit vaak 

op de I-pad, zou dat wel 

goed zijn?” 

 
Jeugdverpleegkundige 

Beste ouders, Elke maand ben ik een woensdag op basisschool ’t Bossche Hart aanwezig, zie het 

schema hieronder. Ik ben er tussen 8:30-9:00 uur, tijdens het wegbrengmoment van jullie zoon 

en/of dochter. Heb je een vraag of wil je iets delen? Spreek me gerust aan!  

Groetjes, Lieke Jeugdverpleegkundige GGD West-Brabant 

 

 

 

 

 

 

Inloopspreekuren 
8:30-9:00 uur, vrije inloop 
 
Voor zomervakantie 1e woensdag van de maand  

- Woensdag 7 februari 
- Woensdag 7 maart 
- Woensdag 4 april 
- Woensdag 2 mei 
- Woensdag 6 juni 
- Woensdag 4 juli 

 
Na zomervakantie 3e woensdag van de maand  

- Woensdag 19 september 
- Woensdag 17 oktober 
- Woensdag 21 november 
- Woensdag 19 december 

Marianne Lieke 


