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Bijlage 

 

In de bijlage treft u het definitieve jaarverslag 

2016-2017 van de MR aan. 

 

Pestcoördinator 

 

 

 

Onze school wil graag het pesten goed 
aanpakken. Om dit beter te organise-
ren ben ik aangesteld als anti-
pestcoördinator. Dit betekent dat ik 
aanspreekpunt ben voor leerlingen, 
ouders en leerkrachten in het kader 
van pesten. Het eerste contact ver-
loopt altijd via de leerkracht van uw 
kind.  
Ons doel is om een zo pestvrij mogelij-
ke school te creëren.  

U kunt mij bereiken via c.vanderheiden@hendrik-boogaard.nl of 
op maandag- en dinsdagmiddag in het lokaal van groep 3/4. 
 
Met vriendelijke groet, 

Chantal Steijaert – van der Heiden  
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Nieuws uit de bibliotheek 
 
Boekentip van de maand 
Superjuffie gaat dit keer naar de sneeuw in 
het nieuwe boek van 
Janneke Schotveld: Su-
perjuffie op de Zuidpool.  
(Dit boek is geschikt 
voor kinderen uit de 
groepen 5 tot 8.) 
 
Juf Josje is niet zomaar 
een juf, nee ze heeft een gave… als een dier 
in nood is hoort zij dit en vliegt ze naar de 
dieren toe om ze te redden. Niet heel han-
dig als je juf bent. In dit spannende boek 
gaat juf Josje trouwen met Hakim, maar 
verdwijnt de bruid op haar eigen bruiloft. 
Ze blijkt te zijn ontvoerd…  
 
Leuk feitje: Het eerste boek van Superjuffie 
van Janneke Schotveld wordt verfilmd! En 
is te zien in de bioscopen in de zomer van 
2018.   
 
Afname van de monitor 
In de maanden december en januari gaan 
de leesconsulenten op alle scholen met 
een Bibliotheek op school de monitor afne-
men in de groepen 5 tot 8. Dit is een online 
vragenlijst waarbij er een goed beeld komt 
over het leen- en leesgedrag van de kin-
deren.  
 
’t Heerlijke Voorleesavondje 
Woensdagavond 29 november was het 
zover ’t Heerlijke Voorleesavondje, het ini-
tiatief van de bekende kinderboeken-
schrijfster Tosca Menten. Tosca Menten is 
bekend van haar populaire serie ‘Dummie 
de Mummie’, maar ook van Siem Subliem.  
 
Nu het kouder wordt en het sneller donker 
is vindt zij het een perfect moment om een 
voorleesmoment te plannen. Ze roept alle 
ouders op om minstens 15 minuten per 
dag voor te lezen.  
 
 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die van 

jongs af aan worden voorgelezen daar veel 
profijt van hebben. Hun leesprestaties en 
leesplezier gaan enorm vooruit door ver-
grote woordenschat en belevingswereld. 
Een goede taalontwikkeling bevordert ver-
volgens ook de schoolprestaties.  
 
‘t Heerlijke Voorleesavondje gemist?  
Gelukkig zijn er nog veel meer donkere, 
koude dagen in december om onder dat 
dekentje te kruipen en een voorleesmo-
ment te plannen met het favoriete boek 
van uw kind(eren). 
 

 
 
 
 
 
Activiteiten tijdens de kerstvakantie  
Tijdens de kerstvakantie hoeven kinderen 
zich niet te vervelen. Er staan veel activitei-
ten gepland in het Cultuurhuis Nieuwe 
Veste, te Hellevoetsluis.  
 
Workshop appelflappen maken  
Wil je leren om heerlijke appelflappen te 
maken? Dat kan tijdens de kerstvakantie. 
En als de appelflappen in de oven zitten is 
er een moment om lekker te zitten en te 
luisteren naar een goed verhaal.  
 
PyjamaFilmOntbijt  
Eerst ontbijten in pyjama en daarna de 
boekverfilming: ‘Hoe mijn vader een stuik 
werd’ kijken? Dat kan tijdens het Pyjama-
FilmOntbijt! Deze ochtend wordt meerdere 
keren georganiseerd.  
 
Wil je meer informatie over de activitei-
ten? Of je aanmelden? Ga dan naar 
http://www.leerenbeleef.nl/Jeugd  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leerenbeleef.nl/Jeugd


 
 

 

December 2017 

Di.          19           Zwemmen 3d 

Do.         21           Kerstviering (`s middags zijn de leerlingen vrij) 

Vrij.        22           Start kerstvakantie om 12.00 uur. 

 

Januari 2018 

Ma. 8 t/m 12      Controle hoofdluis 

Di.           16          Zwemmen 6a 

Do.          18          Zwemmen 6/7b 

Di.           30           Zwemmen 5a 

 

 

Vakantierooster 2017-2018 
 

 
 
Studiedagen schooljaar 2017/2018: 
-23 februari; 
-13 juni. 
 
 
*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schooljaar  2017-2018  

Herfstvakantie 14 oktober  2017  22 oktober 2017  

Kerstvakantie  23 december 2017 7 januari 2018  

Voorjaarsvakantie  24 februari 2018  4 maart 2018  

Pasen  30 maart 2018 2 april 2018  

Meivakantie  27 april 2018 13 mei 2018 

Pinksteren  20 mei 2018 21 mei  2018 

Zomervakantie  14 juli 2018 26 augustus 2018 

                             AGENDA 


