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Belangrijke data
KUNSTWEKEN

MAART
19 maart
Juf Saskia is jarig

21 maart
Meester Hans is jarig

Vanaf deze week leren we in de hele school over kunst en schilders. Voor elke klas
betekent dit dat er extra aandacht is voor een schilder in het bijzonder en voor
kunst in het algemeen.
We kijken filmpjes, verzamelen allemaal informatie, oefenen met verschillende
schildertechnieken en als laatste maken we een echt kunstwerk. Het kunstwerk
van jullie kind kan worden gebruikt voor allerlei aandenkens die jullie kunnen
bestellen. Zo gauw dat mogelijk is, krijgen jullie bericht hiervan.
Hopelijk komen de kinderen thuis met enthousiaste verhalen en wellicht komt het
een keer voor dat ze vieze handen hebben doordat ze volop bezig zijn geweest
met het schilderen.

21 maart
Juf Eefje is jarig

22 t/m 26 maart
Week van het geld

EVEN VOORSTELLEN
Beste ouders en leerlingen,
Ik loop inmiddels al meer dan een maand rond op school, maar wil me toch graag
nog even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Eefje Hartog en na 12 jaar in de
advocatuur te hebben gewerkt, ben ik begin februari overgestapt naar het
basisonderwijs. De sfeer bij Van Heuven Goedhart sprak mij gelijk aan en na bijna
twee maanden voel ik me hier al helemaal thuis.

APRIL
1 april
Studiedag
KINDEREN ZIJN VRIJ

2 april
Goede vrijdag
KINDEREN ZIJN VRIJ

5 april
Tweede Paasdag
KINDEREN ZIJN VRIJ

13 april
Start van de Ramadan

De rest van dit schooljaar ben ik twee dagen per week naast juf Melissa en juf
Saskia te vinden in groep 8. Ik kijk er erg naar uit met deze klas de laatste
maanden hier op school mee te mogen maken, maar ook om de andere kinderen
op school te leren kennen. Met een paar leuke projecten in het vooruitzicht (zoals
bijvoorbeeld de kunstweken) worden de komende maanden vast en zeker een
fantastische start van een hopelijke lange en mooie tijd bij deze school.
Juf Eefje
(eefje.hartog@stichtingboor.nl)

Beste ouders en kinderen van SBO Van Heuven Goedhart. Via deze nieuwsbrief wil
ik me graag voorstellen! Ik ben Sabine Hollmann, 25 jaar oud en woon samen met
mijn vriend in het mooie Rotterdam. Nadat ik vorig jaar mijn studie psychologie
heb afgerond, ga ik nu een nieuwe uitdaging aan in het onderwijs als juf. En ik ben
ontzettend blij met mijn keuze! Ik werk op maandag, dinsdag en woensdag en sta
in groep 7, samen met juf Deborah. Naast mijn werk vind ik het leuk om gezellig af
te spreken, films en series te kijken, te lezen, lekker te eten en muziek te maken.
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met me op!
(sabine.hollmann@stichtingboor.nl)
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OP TIJD OP SCHOOL
14 april
9.20-9.50 uur
Verkeersles: Groep 3-4
9.50-10.20 uur
Verkeersles: Groep 1-2
10.50-11.20 uur
Verkeersles: Groep 4-5
11.20-11.50 uur
Verkeersles: Groep 5-6

Het is natuurlijk weer even wennen na de thuiswerkperiode om op tijd op te
staan, maar vanaf maandag 22 maart gaan wij er weer goed op letten dat alle
leerlingen op tijd op school zijn.
Voor het te laat komen hebben wij onderstaande schoolafspraken:
De leerlingen gaan, als de eerste bel gaat (8.25 uur) naar binnen. De buitendeur
gaat dicht. De leerlingen hebben tot 8.30 om in de klas te zijn. Als de tweede bel
gaat (8.30 uur) beginnen de lessen. De volgende afspraken gelden als leerlingen te
laat komen:
•
1e keer te laat, een waarschuwing voor de leerling
•
2de keer te laat, de ouders worden op de hoogte gebracht
•
3de keer te laat, de leerling moet zich de volgende dag om 8.00 uur op
school melden. De leerling meldt zich bij de leerkracht en krijgt een passende taak.
Daarnaast verwacht de leerplicht onderstaande van de school mb.t. het
schoolverzuim als gevolg van te laat komen:

21 april
9.50u-10.20 uur
Verkeerles: Groep 8

C

10.50u-11.20 uur
Verkeersles: Groep 8
11.20u-11.50 uur
Verkeersles: Groep 6
11.50u-12.20 uur
Verkeersles: Groep 7

ZWEMMEN GROEP 5/6 (Juf Marloes) en GROEP 5 (Juf Angelique)
Vanaf maandag 22 maart starten de zwemlessen weer voor groep 5 en 6 in het
zwembad IJsselmonde.
Voorlopig gaan de kinderen om de week zwemmen, omdat we kinderen van de
verschillende groepen niet mogen mengen.
Zodra hiervoor versoepelingen bekend zijn, gaan de groepen weer iedere week
zwemmen.
Tot aan de meivakantie is het rooster als volgt:
Maandag 22 maart: Groep 5-6 (Juf Marloes)
Maandag 29 maart: Groep 5 (Juf Angelique)
Maandag 12 april: Groep 5-6 (Juf Marloes)
Maandag 19 april: Groep 5 (Juf Angelique)
Maandag 26 april: Groep 5-6 (Juf Marloes)
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