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Agenda.
Informatiebijeenkomst nieuwe kinderen.
Paasviering op BoschAkker
Avondwandelvierdaagse 2017
Thema wonen in de groepen 1 en 2
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Dringende oproep ouderhulp
Koningsspelen.
Oproep van onze ouderraad .
Muzieklessen groepen 3 en 4.

Het infobulletin is ook te lezen via de website van de school: www.boschakker.nl
Het volgende infobulletin verschijnt op vrijdag 21-04-2017

Agenda:
Ma
10 april:
Woe. 12 april:
Woe. 12 april:
Do.
13 april:
Vrij. 14 april:
Ma.
17 april:
Vrij. 21 april:

Informatiebijeenkomst nieuwe kinderen.
Paasviering op BoschAkker.
Praktisch verkeersexamen groep 7.
Studiedag; alle kinderen zijn vrij.
Goede Vrijdag: alle kinderen zijn vrij.
Tweede paasdag: alle kinderen zijn vrij.
Koningsspelen

Informatiebijeenkomsten nieuwe kinderen
Voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind organiseren we
tweemaandelijks
een
rondleiding.
De
eerstkomende
informatiebijeenkomsten staan gepland op maandag 10 april en maandag
12 juni. De andere data staan ook vermeld op de jaarkalender.
Paasviering op BoschAkker
Woensdag 12 april is het weer zo ver. We vieren deze ochtend Pasen op
school. De kinderen zullen in de eigen groep iets rondom de paasviering
doen. Ook dit jaar zal de Paashaas een bezoekje brengen aan Basisschool BoschAkker.
Er is geen ontbijt, dus de kinderen nemen zoals gewoonlijk hun fruit en drinken mee naar
school.
Avondwandelvierdaagse 2017
Van 15 mei tot en met 18 mei is het weer zover:
de jaarlijkse avondwandelvierdaagse vindt weer plaats.
Loop jij ook mee?
De te lopen afstanden zijn: 2,5 km, 5 km, 7,5 km, 10 km en 12,5 km.
De voorinschrijving vindt plaats op Basisschool BoschAkker op:
woensdag 12 april om 12.00 uur in de hal.
Na 4 avonden wandelen wordt op 18 mei de officiële wandelmedaille
van de KWBN uitgereikt.
De inschrijfformulieren heeft u inmiddels ontvangen. Zorg dat u deze ingevuld met
gepast deelnamegeld € 3,50 meebrengt op 12 april.
Kunt u niet op deze dag dan is er tevens nog een inschrijfmoment op woensdag 10 mei van
18.00-20.00 uur in het Oude Raadshuis, ’t Hofke 15.
Hulp gezocht
Heeft u geen zin om mee te wandelen? Dan zijn wij op zoek naar u!
We zijn op zoek naar ouders, opa’s, oma’s om onze BoschAkkerkraam tijdens de
avondvierdaagse te bemannen. In de kraam staat voor iedere deelnemer van basisschool
BoschAkker iets te drinken en iets lekkers klaar. U kunt zich als hulpouder ook aanmelden
tijdens de voorinschrijving op school op woensdag 12 april om 12.00 uur. We hopen op veel
enthousiaste hulp.
Tot dan!

Thema wonen in de groepen 1 en 2
Samenspel peuters en kleuters
De peuters en kleuters hebben de laatste week van het thema wonen iedere ochtend samen
huizen en tenten gebouwd van dozen en lakens.
Zo was er een rupsvoertuig, de kleden werden verkleedkleren en het speeltoestel werd
omgetoverd tot echte hut. Elke dag waren er ouders van de peuterspeelzaal om mee te
helpen met deze activiteit.
De kinderen gingen steeds meer op in hun spel en fantasie.
Daarnaast zagen we de peuters en kleuters steeds meer samenspelen.
Op naar de volgende activiteiten.

Dringende oproep ouderhulp Koningsspelen.

Vrijdag 21 april vinden de Koningsspelen weer plaats. Ook Basisschool Boschakker doet hier
natuurlijk weer aan mee. We hebben echter uw hulp als ouder dringend nodig!
De groepen 3 en 4: voor deze groepen zoeken we ouders die op school een groepje kinderen
willen begeleiden met verschillende spelletjes. We starten met de spelletjes rond 10.00 uur tot
14.15 uur.
De groepen 5 t/m 8: voor de groepen 5 en 6 zoeken we ouders die de kinderen naar het
sportpark willen brengen (9.00 uur) en ophalen (14.15 uur). Inmiddels is ook bekend naar welk
sportpark de kinderen gaan: de atletiekbaan aan de Hondsheuvels in Eindhoven. We hebben
echter nog niet voldoende auto’s om alle kinderen naar het sportpark te brengen!!!
Indien uw kind in een andere groep zit, maar u kunt wel helpen bij de spelletjes of kinderen
van en naar het sportpark brengen, dan mag u zich natuurlijk ook aanmelden.
We hopen dat we op uw hulp kunnen rekenen zodat we er een gezellige en sportieve dag van
kunnen maken.
U kunt zich aanmelden bij juffrouw Nienke (gr.8), juffrouw Frie-Anne of juffrouw Colette. U kunt
zich ook aanmelden via de mail van juffrouw Nienke: n.denatris@skpo.nl.

Oproep van onze Ouderraad
Zoals u wellicht weet heeft Basisschool BoschAkker
een enthousiaste groep ouders die samen de
Ouderraad (OR) vormen op school. De OR houdt zich
bezig met het organiseren van diverse activiteiten die
op school plaatsvinden. Te denken valt aan het
organiseren van Sinterklaas, de Kerstviering, Carnaval
e.d. De ouders van de OR verdelen de verschillende
taken onderling en zorgen samen met de leerkrachten
dat de activiteiten op school soepel verlopen.
Voor het volgend schooljaar is de OR op zoek naar een nieuwe ouder die de OR wil komen
versterken. Er wordt 6 keer per jaar op school vergaderd. Mocht u interesse hebben om de
OR te komen versterken, dan kunt u contact opnemen met Daisy Stienen:
Daisygeraads@msn.com of Maartje van der Steenhoven: Maartje.kommers@hotmail.com.
Muzieklessen groepen 3 en 4
Op vrijdag 31 maart 2017 was er een muziekvoorstelling op Basisschool BoschAkker met de
groepen 3 en 4 in de hoofdrol.
Een verslagje van de groepen 3:
Na 4 weken intensief oefenen tijdens de wekelijkse muzieklessen met onze muziekleerkracht
Hetty Boeijen was de eindvoorstelling daar. Onder toeziend oog van veel ouders, opa’s en
oma’s en andere fans hebben de kinderen een voorstelling gegeven met muziek van onder
andere carnaval der dieren, verschillende muziekinstrumenten werden bespeeld en een dans
op Le Printemps. De voorstelling werd afgesloten met een luid applaus en natuurlijk een
diepe buiging. Wat mogen wij trots zijn dat er op Basisschool BoschAkker zoveel tijd wordt
besteed aan muziek.

Ouderbijdrage (€45,-).
Rekeningnummer NL86 RABO 0153 1154 32 t.n.v. S.K.P.O. 05LL Boschakker Ouderraad o.v.v.
naam kind(eren) en groep(en).

