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Een nieuw jaar…..de allerbeste wensen! 
Aan het begin van een nieuw kalenderjaar willen we allen die deze nieuwsbrief lezen het allerbeste 

wensen voor het pas begonnen jaar. Veel plezier, gezondheid en geluk wensen we u allen toe. Laten 

we er samen het een mooi jaar van maken. 

 

De Nationale voorleesdagen 
Onze school doet mee aan de landelijke campagne De 
Nationale Voorleesdagen. De voorleescampagne is eigenlijk 
bedoeld voor jonge kinderen maar wij doen gezellig met de 
hele school mee. Want voorlezen beleef je samen! 
Alle leerlingen mogen op woensdag 25 januari in hun pyjama 

naar school komen. Op school willen we samen een ontbijtje 

nuttigen terwijl we luisteren naar een voorleesverhaal. Dus 

zou u uw kind die dag een ontbijtje en wat te drinken mee 

willen geven?  

Met een goed ontbijt en een spannend of grappig verhaal 

achter de kiezen, wordt het zeker een leuke dag!  

Mocht u thuis ook meer aan voorlezen willen doen? Klik dan voor tips op de volgende link:   

Voorleestips voor bij de Nationale Voorleesdagen | Hebban.nl 

Enne... Voorlezen is ook leuk als je al wat ouder bent! 

 

Bericht over de CITO-toetsen 
Deze week zijn de Cito toetsen weer gestart in de groepen 3 tot en met 8. Vanaf dit schooljaar 
werken we met de vernieuwde toetsen Leerling in beeld van Cito. 
Leerling in beeld biedt naast de papieren afname ook de mogelijkheid tot afname van digitale, 
adaptieve toetsen. Op ’t Bossche Hart maken voor zowel gebruik van de papieren als digitale 
afnames tijdens dit afname moment. 
Wilt u meer informatie over Leerling in beeld? Klik dan op onderstaande link. 
Primair en speciaal onderwijs | Voor ouders (cito.nl) 
  
Na het afnemen van Cito toetsen gaan de leerkrachten aan de slag met de analyses van de toetsen, 
evaluaties van plannen en het opstellen van nieuwe plannen voor de komende periode. 
U ontvangt op donderdag 16 februari 2023 het rapport. 
Na de carnavalsvakantie worden er kind-gesprekken gevoerd door de leerkracht met de leerling om 
gestelde doelen te evalueren en nieuwe doelen opstellen. 
Na de kind-gesprekken volgen in maart de ouder-kindgesprekken waarbij we met u en uw zoon of 
dochter de voortgang en gestelde doelen bespreken. 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hebban.nl%2Fnationalevoorleesdagen%2Fvoorleestips-voor-bij-de-nationale-voorleesdagen&data=05%7C01%7Ckees.degroen%40borgesius.net%7C19f36781e8f64bda921208daf278c4b2%7Cd55415621e564200999f7ddc4b94971a%7C0%7C0%7C638088897753023043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=e4GbKYeO8SsyVp5e81f28U0IuBDSWTOTyfG3nrRlD78%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cito.nl%2Fonderwijs%2Fprimair-onderwijs%2Fvoor-ouders&data=05%7C01%7Ckees.degroen%40borgesius.net%7C61585d9c674c4b5f587408daf9303a81%7Cd55415621e564200999f7ddc4b94971a%7C0%7C0%7C638096282769899912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qAxLc%2B7uBJ3BXgYtckBpdOQsf9oIJw620oxEBgOXaBw%3D&reserved=0


Een nieuwe collega stelt zich voor  
Dag allemaal,  

Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Ilse van Opdorp. 

Samen met mijn man Eddy,  mijn drie kinderen, Joep (9 jaar), Hannah (8 jaar) en 

Gijs (5 jaar) en onze kat Pretzel, woon ik in Etten-Leur. Voordat ik besloot om juf 

te worden heb ik als wetenschappelijk onderzoeker en clinical trial coordinator 

gewerkt. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en deze heb ik gevonden in het 

onderwijs. Graag wil ik samen met de kinderen op onderzoek uit, de wereld 

(opnieuw) ontdekken en samen nieuwe dingen leren.  

In 2019 ben ik gestart met het zij-instroomtraject en heb ik ervaring opgedaan 

op verschillende scholen van de Borgesiusstichting. In september 2021 heb ik 

de opleiding afgerond en sindsdien sta ik zelfstandig voor de groep. Het 

werken met jonge kinderen spreekt mij erg aan en ik heb enorm veel zin om op 

Het Bossche Hart in groep 1-2 aan de slag te gaan.  

In mijn vrije tijd kook ik graag, houd ik van (voor)lezen en ontwerp/maak ik kleding voor mijn drie 

kinderen. 

Ik kijk er naar uit om met mijn nieuwe collega’s, leerlingen en ouders de samenwerking aan te gaan. 

Groetjes, 

Juf Ilse 

 

 

 

Nieuwsbrief januari van de leerlingenraad: 
In januari wordt er gestart met het nieuwe schoolplein, hierop komt ook een bord voor regels. We 
hebben ook in de leerlingenraad besproken welke regels wij belangrijk vinden om op dit te 
plaatsen. Juf Marie-José zal dit meenemen naar de werkgroep.  
 Onderstaande regels vonden wij belangrijk.  

• Zuinig zijn met spullen  
• Samen spelen samen delen  
• Lief zijn voor elkaar  
• Geen planten kapot maken  
• Geen beestjes pletten  
• Veel plezier hebben  

De ideeënbus heeft weer een plekje op het leerplein. We hebben hem samen met meneer Tony 
opgehangen voor de teamkamer. Boven de ideeënbus komt een briefje te hangen met een 
onderwerp erop, bijvoorbeeld ``het thematisch werken''. Alle ideeën die horen bij dit thema kunnen 
in de ideeënbus.   
  
In de volgende bijeenkomst in februari komt de wethouder langs om met ons dingen te bespreken. 
We willen graag met haar het hebben over het nieuwe schoolplein, het milieu en het verkeer in 
Bosschenhoofd.  
  
De volgende bijeenkomst van de leerlingenraad is op woensdag 15 februari.  
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