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Portfolio 

De kinderen en de leerkrachten zijn 

weer druk bezig met het portfolio. 

Het portfolio gaat vrijdag 11 juni mee 

naar huis. De gesprekken zullen 

plaatsvinden in de week van 14 juni.   

U ontvangt van de leerkracht een uit-

nodiging voor het gesprek. 

 

Groepsindeling/ formatie 

Wij zijn druk bezig met de groepsin-

deling van aankomend schooljaar. U 

ontvangt zo spoedig mogelijk bericht 

van ons.  

 

Welkom 

Wij heten Hala, Raad en Adnan harte-

lijk welkom op onze school.  

Agenda:  

 

 

 

  

2   juni Studiedag, kinderen vrij 

 

11 juni Portfolio mee naar huis 

 

14 t/m 17 juni Portfoliogesprekken  

 

14 juni Studiedag, kinderen vrij 

 

Schoolreis 

Op onze jaarkalender staat de 

schoolreis gepland in juni voor groep 

1/2 en in juli voor groep 3 t/m 6. Wij 

hopen dat dit door kan gaan en hou-

den u hierover op de hoogte.  
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NIEUWS Humanistisch Vormings Onderwijs   

 ‘HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt’.  

Wat waren we blij dat enige tijd geleden eindelijk de lessen HVO weer doorgang konden vinden. Eerst 

bijpraten natuurlijk en zijn we daarna meteen weer aan de slag gegaan. 

FANTASIE: een ‘fantastisch’ onderwerp om met groep 3, 4 en 5 onderwerp te onderzoeken. Lara (groep 

3) lijkt het maar saai als je niet meer kan fantaseren. En, bedacht de groep, ‘niemand kan in je hoofd 

kijken… je denkt alles zelf. En je kunt ook lekker dromen’. Maar het is allemaal niet echt vind Bing. Toch 

was er eerst geen vliegtuig en dacht men dat alleen vogels konden vliegen. Door fantasie, het verder 

denken, proberen en doorzetten werd vliegen voor de mensen werkelijkheid. 

Het songfestival-lied namen we met groep 6, 7 en 8 kritisch onder de loep: wat bedoelde Magrooy  te 

zeggen met de tekst van zijn lied dan alleen de grapjes over broccoli? Wat zegt dit over het (slavernij) 

verleden? Ook voor nu blijft: je kunt me niet raken of breken, ik ben wie ik ben.' Over zelfvertrouwen 

gesproken…..ieder kind mag daarop bouwen. 

De komende periode onderzoeken we de betekenis van Vrijheid, Gelijkwaardigheid en Ontmoeting. 

                            

Hartelijke groet , Beppie Jansen, HVO docent.  

Wilt u meer weten over HVO? Kijk op  www.hvoprimair.nl  
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  Bericht wat betreft GVO 

Beste ouders en lieve kinderen van de 

OBS de Boomgaard, 

we kijken terug op een onrustige periode 

waarin we elkaar helaas niet wekelijks 

konden ontmoeten. Gelukkig hebben we 

via de mail contact gehad en waren er 

toch mogelijkheden om 'iets' van de GVO

-lessen door te laten gaan.  

Sinds een aantal weken mogen we weer 

'live' op school aanwezig zijn en daar ge-

niet ik heel erg van. Heerlijk om de kin-

deren weer te zien, met ze in gesprek te 

gaan en hen meer te vertellen over de 

Bijbel.  

Ik hoop dat we met elkaar het schooljaar 

op een fijne, gezonde manier kunnen af-

sluiten.  

Groeten, 

Carolien van der Heiden 


