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Onderwijs anders 

Tweedaagse 

Op 20 en 21 september was er een tweedaagse studiebijeenkomst voor de directies en IB’ers 

van de Borgesiusscholen. We hebben tijdens deze tweedaagse een school bezocht waar al 

groepsoverstijgend wordt gewerkt: De Bunders in Oisterwijk. Op deze school wordt gewerkt in 

drie leergroepen in plaats van met 8 jaargroepen. Na afloop zijn er ervaringen uitgewisseld met 

collega’s die andere vernieuwende scholen hebben bezocht en is er gebrainstormd hoe ons 

onderwijs zich verder kan ontwikkelen. 

Borgesiusdag 

Ook de Borgesiusdag op 12 oktober staat in het teken van Onderwijs Anders. Er zijn op deze 

dag 10 workshops waarvan er twee kunnen worden bezocht door onze collega’s. Door zo veel 

mogelijk te spreiden in onze keuze kunnen we ook op deze dag veel ervaring opdoen en met 

elkaar uitwisselen. 

 

Inloop 

Dit schooljaar is er drie keer een inloop gepland waarbij al onze ouders welkom zijn om een 

kijkje in de klas te komen nemen. Het werk van de leerlingen ligt klaar ter inzage. De eerste 

inloop is aanstaande dinsdag 2 oktober. De inloop duurt tot 16.00 uur. Om tegemoet te komen 

aan (parttime) werkende ouders hebben we gekozen voor drie verschillende dagen. De andere 

twee geplande dagen met inloop zijn maandag 21 januari en donderdag 11 april. 

 

Halloweentocht 

Dit jaar organiseert All-in-one op vrijdagavond 26 oktober weer de jaarlijks Halloweentocht. 

Inschrijven kan op het leerplein op de volgende dagen: Vrijdag 5 oktober van 8.30-9.00 uur en 

van 13.00-13.30 uur en woensdag 10 oktober van 8.30-9.00 uur en van 12.00-12.30 uur. 

Vanwege het teruglopen van het aantal vrijwilligers kan All-in-one niets meer organiseren op 

woensdagmiddag. Dat vinden zij ontzettend jammer en zij hebben al een aantal keer met 

activiteiten een briefje opgehangen om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Via deze 

nieuwsbrief een nieuwe oproep. Het zou toch geweldig zijn als er twee mensen bij komen en er 

één keer per maand weer een activiteit voor de kinderen op het programma kan worden gezet. 
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Op Voeten en Fietsen 

In september is er in de klassen weer aandacht besteed aan het project Op Voeten en Fietsen 

naar school. Als BVL-school (BVL = Brabants Verkeersveiligheids Label) is dit één van de extra 

activiteiten die we ondernemen om de verkeersveiligheid rond school te verhogen. Veel 

kinderen gaan vanaf de leeftijd van 7 of 8 jaar zelfstandig naar school. Voordat het kind dit kan, 

moet het weten welke route het moet nemen, hoe het gedrag moet zijn en 

bij welke plekken het extra goed moet uitkijken. Kinderen leren dit niet 

vanaf de achterbank van de auto. Het is belangrijk dat ouders hun kinderen 

al van jongs af aan lopend of met de fiets naar school brengen. Door de 

dagelijkse routine van het samen naar school lopen of fietsen leren 

kinderen vanzelf gevaarlijke situaties herkennen en daarmee omgaan. 

Bovendien leren kinderen zo geleidelijk zelf aan het verkeer deel te nemen.  

In het verlengde hiervan vragen wij nogmaals aandacht voor het parkeren 

bij school. We verzoeken iedereen die met de auto komt, voor de veiligheid van onze kinderen, 

gebruik te maken van de parkeerplaatsen en overlast voor de omwonenden te voorkomen. 

 

Meet en Greet 

In de 'Week tegen Eenzaamheid' wordt in de gemeente Halderberge in ieder dorp aandacht 

besteed aan dit thema, overal op een eigen manier. In Bosschenhoofd hebben Joost Zorgt 

en een aantal ondernemers de handen ineen geslagen om te zorgen voor een gezellige 

bijeenkomst met maaltijd op woensdag 3 oktober. Onder het motto 'Kom erbij en schuif 

aan' is huis aan huis een uitnodiging verspreid in Bosschenhoofd. In totaal hebben 55 

mensen, veelal ouderen, zich aangemeld.  

’t Bossche Hart werkt graag mee aan dit mooie initiatief. De bijeenkomst zal plaats vinden 

op het leerplein van onze school. De gasten worden buiten op het Midzomerplein ontvangen 

door de burgemeester om vervolgens de school in te gaan. Zij krijgen een 

driegangenmaaltijd aangeboden en kinderen van groep 6, 7 en 8 helpen met het 

uitserveren van de maaltijd om daarna gezellig aan te schuiven en mee te eten. Het 

enthousiasme van de kinderen die massaal meedoen op de woensdagmiddag maakt ons 

heel trots! 

 

GGD 

De schoolvakanties zijn sinds kort voorbij, iedereen is weer terug en alles gaat weer als in de 

orde van de dag. Vanaf 20 september zal ik zelf echter een tijdje afwezig zijn i.v.m. 

zwangerschapsverlof! Vanaf 18 februari ben ik weer aanwezig. De collega’s die jullie mogelijk 

kennen van de andere locaties in Halderberge nemen enkele werkzaamheden over, maar de 

directe werkzaamheden in Hoeven zullen overgenomen worden door Marita Smits. Mijn 

collega’s van jeugdgezondheidszorg Halderberge/Hoeven zijn bereikbaar via: 

Jeugdgezondheidszorg.hoeven@ggdwestbrabant.nl  

Ik zie jullie graag na 18 februari weer! Groetjes, Lieke van Son  
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Kinderboekenweek 

Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek. Wij besteden hier uiteraard weer de nodige 

aandacht aan. Het thema van dit jaar is Vriendschap - Kom erbij! 

 

Verkeersregelaars gezocht 2018/2019 

Verkeersregelaars zijn nodig om tijdens diverse evenementen er voor te zorgen dat alles zo 

veilig mogelijk verloopt. Evenementen zoals lampionoptocht, St.Nicolaasintocht, 

carnavalsoptocht, Rondje Seppe, Koningsdag en meerdere kunnen niet zonder deze 

vrijwilligers. Deze groep is eigenlijk te klein en daarom zou het fijn zijn dat meerdere ouders 

zich 1 of 2 x per jaar hiervoor konden inzetten. Het kost je hooguit een paar uurtjes per 

evenement. Ook uw kind doet hier vaak aan mee. De bevoegdheid halen gaat 

door middel van e-learning en kan thuis gebeuren achter de computer. Heb je 

interesse stuur mij dan een mailtje met je naam en adres en je krijgt een code 

om in te loggen op de examensite van verkeersregelaars. De organisatoren van 

diverse evenementen in Bosschenhoofd rekenen op U. 

Mvrgr Ad Jongeneelen coordinator verkeersregelaars 

St. Gerardushof 27, 4744bc Bosschenhoofd 06 51887993 

amjongeneelen@gmail.com  
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