19 maart 2019
Personeel
U krijgt de groeten van Yvon! Ze is herstellende van haar elleboogoperatie, dat verloopt voorspoedig.
Francis is inmiddels begonnen aan haar re-integratie op school. Ook met haar gaat het gelukkig
steeds beter.
Ouderbetrokkenheid
Tijdens bijeenkomsten met de regiegroep Ouderbetrokkenheid 3.0 komen allerlei onderwerpen aan
bod, die onderverdeeld zijn in 10 criteria. Zo ook bijvoorbeeld de afspraken en regels die gelden op
de Bomans. Het is belangrijk dat iedereen, dus ook u als ouder, op de hoogte is van deze afspraken
en regels. Vandaar dat we hieronder weer eens de 7 gouden Bomansregels terug laten komen. Naast
deze regels maken de groepen elk nieuw schooljaar eigen groepsafspraken, die vanzelfsprekend
aansluiten bij de Bomansregels. Deze groepsafspraken hangen zichtbaar in elke groep.
De 7 gouden Bomansregels
1. We willen samen een groep zijn, want dat is fijn.
2. We horen er allemaal bij: ik, jij en ook hij.
3. We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal.
4. We zijn zuinig op de spullen van onszelf en van een ander.
5. We helpen elkaar en we komen voor elkaar op, als je het niet leuk vindt
zeg je ‘stop hou op’.
6. We praten met elkaar en gebruiken daarbij de ik-taal.
7. We lossen problemen eerst samen op, lukt het niet dan zoeken we een
volwassene op.

Vacature
Wellicht heeft u het al op de website van Laurentius voorbij zien komen, er is komend schooljaar een
vacature voor 3 dagen op de Bomans in groep 5. We hebben er bewust voor gekozen om de vacature
in groep 5 te creëren, omdat we verwachten daar de meeste kans te maken op sollicitanten. Komend
schooljaar hebben we twee groepen 5. We zijn momenteel nog druk bezig met het formatieplaatje
voor het nieuwe schooljaar. Na de meivakantie zullen we daar duidelijkheid over geven.
Klik hier om de vacature te bekijken: https://www.laurentiusstichting.nl/werkenbij/vacatures/godfried-bomans/leerkracht-groep-5-parttime-1/ Kent u iemand met een pabodiploma die interesse heeft in drie dagen groep 5? Deel dan gerust deze link 
Zoen & Zoef
We vertrouwen erop dat iedere ouder weet dat er op de ‘Zoen&Zoef’-strook vóór de tweede bel niet
geparkeerd mag worden. Die strook is alleen voor het afzetten. Dus ook niet voor “maar heel
eventjes parkeren”, wat de laatste weken een aantal keer is gebeurd. We rekenen erop dat iedereen
zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en de ‘Zoen en Zoef’ alleen gebruikt om kinderen af te zetten.

Herinnering online vragenlijst schooltijden
Per mail heeft u een uitnodiging gekregen om een korte online vragenlijst over onze schooltijden in
te vullen. Het zijn meerkeuze vragen, met aan het eind ook de ruimte om zelf nog tekst toe te
voegen. Dit onderzoek voeren we volgens afspraak met de gemeente uit, met het oog op de te
verwachten drukte rondom het nieuwe gebouw. Heeft u het online onderzoekje al afgerond? Fijn!
Als u dat nog niet heeft gedaan, ontvangt u vanzelf een reminder. Tot nu toe heeft 43% van de
ouders/verzorgers de vragenlijst ingevuld.
Motorische remedial teaching Els Kottelaar
In de nieuwsbrief van Laurentius staat een mooi artikel over de werkzaamheden van Els bij ons op
school. U kunt deze hele nieuwsbrief vinden op de website, maar het stuk over Els hebben we als
bijlage toegevoegd aan deze NieuwsFlits. Els heeft al een aantal leuke reacties gekregen op het stuk.
We zijn er als school blij mee dat we kinderen die op motorisch gebied net iets meer of iets anders
nodig hebben dan andere kinderen, verder kunnen helpen. Els speelt hierin een centrale rol als
zorgleerkracht. Veel plezier met het lezen van het artikel!
Hulphond
Heeft u Milo al in school gezien? Milo is de hulphond waarover we u vorige week over hebben
ingelicht. We moeten allemaal veel moeite doen om hem te negeren, want hij is superschattig!
Toch laten we hem met rust, zodat zijn training zo optimaal mogelijk verloopt. Zijn baasje uit groep 5
heeft een mooie presentatie in de groep gegeven over hulphonden.

Leerlingenraad
De leerlingenraad is voor het eerst bij elkaar geweest op vrijdag 8 maart. Er zijn al leuke ideeën
besproken. Op de website kunt u onder het kopje ‘leerlingenraad’ de notulen vinden die de kinderen
helemaal zelf hebben vastgesteld. De leerlingenraad gaat zich nu vooral bezighouden met een leuk
afscheidsfeest van het huidige gebouw.
Plattegronden nieuwe gebouw
Vorige week is via SocialSchools een PDF verstuurd waarin de plattegrond van de nieuwbouw te zien
was. Helaas stond de eerste verdieping op z’n kop, daarom vindt u in de bijlage de twee losse
bestanden.
Website
Kijkt u weleens op onze nieuwe website? Die wordt steeds completer. Onder het kopje ‘laatste
nieuws’ wordt ook wekelijks een nieuw item geplaatst. Verder staat onder meer het vakantierooster
op de site en kunt u het verlofformulier downloaden.

Nieuw logo
Een nieuw gebouw, een nieuw logo! Een werkgroep is al een tijdje bezig met een traject dat leidt tot
de presentatie van een nieuw logo. Inmiddels zijn er verschillende ontwerpen gemaakt, die
binnenkort in het team en in de MR worden besproken. Ook de leerlingenraad wordt hierbij
betrokken. Nog dit schooljaar wordt het nieuwe logo onthuld. Dit logo past wat ons betreft beter bij
wat we als school willen uitstralen. Dat verhaal vertellen we natuurlijk graag tijdens de presentatie
(datum volgt).
2 keer bewegingsonderwijs per week
Vanaf komend schooljaar krijgen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 weer twee keer per week
bewegingsonderwijs van onze vakleerkracht, Joren, in de Van Zweedenhal. De verwachting is dat de
bouw van een nieuw sportcentrum (terrein huidige parkeerplaats ouders) nog wel even op zich laat
wachten. We zijn blij dat we de kinderen weer gewoon twee keer kunnen laten sporten.
MR 3 april
De MR-vergadering is verplaatst naar 3 april. Heeft u vragen aan de MR?
Mail dan naar mr@godfriedbomansschool.nl
Kangoeroewedstrijd
Donderdag 21 maart wordt de Kangoeroewedstrijd weer gehouden. Dit is een rekenwedstrijd met
zeer pittige rekenvragen. Aan deze wedstrijd doen ook leerlingen van onze school mee. De uitslag
hiervan zal medio mei bekend zijn. De leerlingen die meegedaan hebben aan deze wedstrijd
ontvangen dan een certificaat. Succes voor alle deelnemers!

We krijgen regelmatig verzoeken om berichten van andere partijen in onze nieuwsbrief te plaatsen.
Uitingen met een puur commercieel karakter plaatsen we niet.
Uit de overige berichten plaatsen we een selectie.

Weerbaarheidstraining voor kinderen 4 t/m 7 jaar in
Oud-Rijswijk
Voelt jouw kind zich onzeker, verlegen of snel boos? Of durft
jouw kind niet gauw iets te vragen, zijn nieuwe dingen
spannend, is samen spelen lastig, heeft jouw kind weinig
aansluiting? Of kan jouw kind wél voor zichzelf opkomen,
maar pakt jouw kind dat niet handig aan? Dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat
jouw kind baat heeft bij de weerbaarheidstraining 'Bikkeltjes met lef'. In de training
wordt gewerkt aan het zelfverzekerder, weerbaarder en socialer worden. Maar ook
leren kinderen om te gaan met frustraties, een goede houding aan te nemen, 'nee'
zeggen en 'nee' te accepteren, positief denken, iets durven vragen en zeggen, rustig
worden als je boos bent, etc. Aan de hand van het prentenboek staat iedere
bijeenkomst een verhaal centraal met de daarbij horende vaardigheid die we oefenen.
In het verhaal zullen we met elkaar afreizen naar Bikkellandia. In dit bijzondere land
wonen Bikkels, Piepers, Chillers en Woestelingen en samen met onze vrienden gaan
we op avontuur, maken we van alles mee en leren we.
De trainingen starten vanaf maandag 15 april, van 15.30 uur tot 16.30 uur en worden
gegeven in de praktijk van Steun bij Opvoeden, door Marjolein Zalmé-van Logchem
(pedagoge, ouder- en kindercoach). Er zijn 8 bijeenkomsten en er kunnen maximaal 5
kinderen deelnemen. Een gratis kennismakingsgesprek, aanmelden of de
informatiegids inzien kan via www.steunbijopvoeden.nl,
marjolein@steunbijopvoeden.nl of via 06-12635013.
Groet, Marjolein

