
                                                  

 

 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Hierbij de nieuwsbrief van oktober 2022. Wij willen graag starten met het 

voorstellen van onze nieuwe medewerkers.  

Nieuwe medewerkers 

Naomi Heijnen 

 

Mijn naam is Naomi Heijnen. Ik ben 19 jaar en kom uit St. Willebrord. Dit jaar 

heb ik de opleiding onderwijsassistent afgerond en start ik hier op  

‘t Bossche hart als onderwijsassistent op maandag en dinsdag. Hier heb ik erg 

veel zin in! Naast mijn werk als onderwijsassistent studeer ik aan de flexibele 

pabo. Hiervoor ga ik 1 dag in de week naar school en loop ik op donderdag en 

vrijdag op een andere school stage.  
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Julian van Paeschen 

 

 

 

Hallo lieve ouders/verzorgers en kinderen, 

 

Mijn naam is Julian van Paeschen-Janse. Ik ben 29 jaar oud. Afgelopen jaren heb 

ik de keuze gemaakt om een carrièreswitch te maken vanuit het bedrijfsleven 

naar leerkracht basisonderwijs. En hier sta ik dan! Als leerkracht van groep 5. 

Ondertussen ben ik al een aantal weekjes bezig en heb ik het ontzettend naar 

mijn zin. Ik hou van mensen om me heen te hebben en om daarmee contact te 

leggen. Ik ben dus ook erg benieuwd naar alle kinderen en ouders/verzorgers 

van deze basisschool, dus schroom je niet om even gedag te komen zeggen! 

 

Tot snel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

Oudervereniging 

 

Tirza van Boeckholtz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Ouders, 

Zoals in de voorgaande nieuwsbrieven ook nu een voorstelling vanuit de 

oudervereniging. 

Mijn naam is Tirza van Boeckholtz en ik ben sinds vorig jaar voorzitter van de 
oudervereniging, tevens ben ik ook mama van Evi (groep 4) en Sofie (kdv) en 

vrouw van Brian. 

Ik ben vooral verantwoordelijk voor de communicatie tussen school en de 
oudervereniging. Ik heb daarom een korte communicatielijn met Marie-Jose om 
te zorgen dat de samenwerking tussen school en oudervereniging zo goed 

mogelijk verloopt. Zo organiseren wij samen zo leuk mogelijke activiteiten voor 
de leerlingen. 

We mogen en kunnen, na schooljaren in coronatijd, eindelijk weer echt uitpakken 

en er voor de kindjes ontzettende leuke en speciale gelegenheden van maken! Ik 
zit onder andere in de werkgroepen Verkeer, Sint, Lief en leed. 

Elke activiteit die wij organiseren wordt met de ouderbijdrage betaald. De 

vrijwillige ouderbijdrage die wij ontvangen verdelen wij in budgetten voor het 
komende schooljaar (denk aan sint, kerst, koningsdag, schoolreis en nog zoveel 
meer). 

Mocht je hier vragen over hebben, dan mag je me altijd even aanspreken op het 
schoolplein. We vinden het erg belangrijk dat jullie weten wie je vragen kunt 
stellen, als je hiermee rondloopt! Je mag ook altijd mailen naar 

ovtbosschehart@outlook.com. 

We hopen op een mooi jaar en jullie weten ons te vinden! 

 



                                                  

Kinderraad 

 

 

 

Op 4 oktober jl. heeft de vergadering van de Kinderraad plaatsgevonden. De 

kinderraad wordt vertegenwoordigd door kinderen van de scholen van de 

Borgesiusstichting. Sarah uit groep 8 van onze school neemt deel aan deze raad. 

In de laatste vergadering is een medewerker van de gemeente Rucphen komen 

praten over het klimaat. De kinderen mochten allerlei ideeën aandragen wat er 

op school gedaan kon worden rondom klimaat.  

 

Vervanging leerkrachten bij ziekte 

Als er een juf of meneer ziek is handelen we op school volgens vaste afspraken 
die binnen de Borgesiusstichting zijn vastgelegd in het 

document https://www.borgesiusstichting.nl/download-van-website/protocol-
geen-vervanging-beschikbaar-informatie-ouders 

 
Helaas worden ook onze collega's wel eens ziek, of zijn zij vanwege 
privéomstandigheden afwezig. Tot nu toe hebben we op 't Bossche Hart het elke 

keer weer samen voor elkaar gekregen dat er iemand voor de groep van uw kind 
stond. Het kan dan ook betekenen dat de kinderen in dezelfde week 

verschillende juffen, of meneren hebben gehad, maar dat heeft nog altijd onze 
voorkeur boven het naar huis moeten sturen van de kinderen.  
Wij doen enorm ons best om ook na de herfstvakantie elke dag voor elke groep 

een leerkracht te kunnen plaatsen. Mochten jullie zelf, of iemand kennen die ons 
in geval van nood uit de brand zou kunnen helpen? Elke tip is meer dan welkom! 

 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.borgesiusstichting.nl%2Fdownload-van-website%2Fprotocol-geen-vervanging-beschikbaar-informatie-ouders&data=05%7C01%7Cj.ossenblok%40borgesius.net%7Cfea79556bb024e4600a408dab1e002e6%7Cd55415621e564200999f7ddc4b94971a%7C0%7C0%7C638017872936604945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Zll%2B2AL5Rum5R51GFrk3zop7rPkpoJ49akCBmIrN9lg%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.borgesiusstichting.nl%2Fdownload-van-website%2Fprotocol-geen-vervanging-beschikbaar-informatie-ouders&data=05%7C01%7Cj.ossenblok%40borgesius.net%7Cfea79556bb024e4600a408dab1e002e6%7Cd55415621e564200999f7ddc4b94971a%7C0%7C0%7C638017872936604945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Zll%2B2AL5Rum5R51GFrk3zop7rPkpoJ49akCBmIrN9lg%3D&reserved=0


                                                  

 

 

 

 


