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Terugkoppeling ouder-informatieavond: 
Zoals u ongetwijfeld nog weet hadden we op 17 oktober j.l. een ouder-informatie-avond. We 
vroegen u om een aantal vragen hierover te beantwoorden. Aan deze oproep gaven 23 mensen 
gehoor. Graag delen we een aantal uitkomsten van deze enquête met u. 
 
Positief beantwoord: 

• De aangeboden onderwerpen spraken mij aan    

• De inhoud van de workshops sprak mij aan 

• De presentatie werd deskundig uitgevoerd 

• De avond was goed georganiseerd 

• Ik voelde me welkom op school 

• Ik zou een volgende keer weer komen 
 
Aandachtspunt: 

• De informatie vooraf was niet helemaal duidelijk 
 
Enkele tips die we kregen: 

• Meer duidelijkheid over de onderwerpen en voor welke leeftijd de workshop is 

• Mogelijkheid om vooraf al vragen te stellen of input te verstrekken (ook door ouders) 

• Bij nieuwe ouders meer uitleg bij het inschrijven 

• Inhoudelijk zien wat de kinderen in de klas doen en hoe we thuis kunnen helpen is fijn 

• Heel erg fijn, ik zou wel meer van dit soort bijeenkomsten willen 
 
Tot slot: Dank aan iedereen die de tijd heeft genomen om de vragen te beantwoorden. Bent u 
benieuwd naar de presentaties? U vindt ze in de boekenkast van het ouderportaal. 
  

Boomfeestdag: 
Ook op ’t Bossche Hart doen we mee aan de Boomfeestdag. Samen met de gemeente zijn we druk 
aan de slag om de beplanting van de Boomfeestdag te combineren met de aanpassingen van het 
schoolplein. In plaats van 16 november zullen we dit daarom pas op een later moment gaan doen. 
We hopen u in de volgende nieuwsbrief hierover verder te kunnen informeren. 
 

Poorten open om 8.20 u: 
Met ingang van dit schooljaar hebben we de schooltijden van voor Corona weer ingevoerd.  
Dat betekent in de praktijk dat de poorten om 8.20 u opengaan. We hebben dat voor de 
zomervakantie via de nieuwsbrief laten weten, maar merken dat veel kinderen al om 8.15 u voor de 
poort staan. Om onnodig wachten te voorkomen leek het ons handig om de openingstijd in deze 
nieuwsbrief nog een keer te herhalen. 
 

 



Even voorstellen: 

 
 
 

Vertrek collega: 
Eind dit kalenderjaar nemen we helaas afscheid van juf Patricia (groep 5). Zij gaat per 1 januari 2023 
aan de slag als Intern Begeleider op basisschool de Pontus in Etten-Leur. Dit betekent dat zij een 
mooie stap in haar carrière kan maken en een nieuwe uitdaging tegemoet ziet. Natuurlijk wensen wij 
haar veel geluk (en plezier) in haar nieuwe job. We zijn ondertussen druk bezig om de vrijgekomen 
formatieruimte op een goede manier in te vullen. Zodra daar meer over bekend is zullen we u dit 
laten weten.  
 

Appeltje voor de dorst? 
Vorige week werden al de kinderen na de gymles verrast met een lekkere 
gezonde traktatie….een in Nederland geteelde appel.  
Supermarkt  “Dirk” stelde dit fruit beschikbaar aan alle basisscholen in de 
buurt van een Dirk-filiaal. Wat hadden wij op ’t Bossche Hart geluk dat de 
papa van Bieke en Jente aan ons dacht! Dank je wel, Erik! 
Zeker deze week is er aandacht voor het feit dat in sommige plaatsen 
kinderen naar school komen zonder ontbijt. Na een vermoeiende activiteit 
als gymmen was dit een welkome versnapering en ….. gezond! 
 
    

Vraag vanuit ’t Toverbosch 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
Graag onderzoeken wij de verschillende mogelijkheden betreft het aanbieden van peuteropvang in 
Bosschenhoofd. Daar hebben we jullie input voor nodig. Ongeacht of jullie nu wel of geen gebruik 
maken van peuteropvang, willen we jullie vragen de enquête in te vullen.  
Wij krijgen zo een goed beeld van de wensen en verwachtingen vanuit jullie als ouder(s)/ verzorger(s) 
en willen hier dan in de toekomst beter op kunnen inspelen.  
We hopen dat velen van jullie even de tijd willen nemen om de enquête in te vullen: 
https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=2hgx24tovv 
 
Alvast heel erg bedankt!  
Met vriendelijke groet, 
 
Kinderopvang 't Toverbosch 
 
 
 
 

Mijn naam is Kees de Groen. Ik ben gepensioneerd, woon in Roosendaal en 

was van 2004 tot 2019 directeur van de basisschool in St. Willebrord. De 

komende tijd ga ik (als vrijwilliger) juf Marie-José ondersteunen bij diverse 

administratieve zaken op school. Dat doe ik soms op school, maar meestal 

thuis. Ik ben 68, getrouwd, vader van 2 kinderen en opa van 4 kleinkinderen. 

Ik hou van lezen, muziek luisteren en speel sinds kort padel. Verder fiets ik 

veel en hoop ik dat ik van waarde kan zijn voor de school. 
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