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DATA 

27 augustus   Luizen pluizen 

29 augustus  Algemene informatie

   -avond 

3 september  Sportdag groep 7-8 

4 september   Schoolfotograaf 

6 september  Groep 1-2 vrij 

12 september  MR 

13 september  Spelletjesochtend 

   groep 1-2 (samen 

   met De Burcht en 

   Peuterspeelzaal) 

17 september   Studiedag 
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Start schooljaar 

We zijn gestart! 

Maandag 19 augustus hebben we het schooljaar fris geopend! 

Alle leerlingen kregen een mooie ‘Den Boogerd—drinkfles’. Deze 

fles is voor op school en mag alleen gevuld worden met water! 

De beker mag voorzien worden van naam (graag zelfs!) en gaat 

op vrijdag mee naar huis, zodat-ie maandag weer schoon mee 

naar school kan! 

Zo zijn er dus de afgelopen dagen al heel wat frisse slokjes water 

genomen! 

 

Wat fijn dat we er allemaal weer zijn! 

Algemene informatie-avond 

Op donderdag 29 augustus vindt   

onze informatie-avond voor ouders 

plaats.  

Let op! Deze datum is gewijzigd! 

De avond duurt van 19.00 tot 21.00 

uur. 

Een uitnodiging volgt! 



 

 

 

 

 

 

Logopedie  

Voor een goede taalontwikkeling is het belang-
rijk veel met je kind te praten. Lees hem of haar 
voor, maak geluiden en bespreek ervaringen of 
leg ze uit. In het begin van de taalontwikkeling is 
het voorlezen uit plaatjesboeken zeer geschikt 
om je kind aan de taal bloot te stellen. Voordat 
het kind de taal kan gebruiken, moet hij of zij de 
taal eerst begrijpen. Dit kan alleen door de taal 
ook veel te horen. Probeer ook veel met je kind 
te zingen. Kinderen houden van nature erg van 
muziek en vooral van liedjes waarbij er in de 
handen wordt geklapt of met de vingers wordt 
gespeeld. 
 

Twijfelt u of heeft u vragen over de spraak- en/
of taalontwikkeling van uw kind?  
Kom dan naar het vrijblijvende inloop spreekuur 
van Spreekatelier, elke woensdag tussen 11.30 
uur en 12.30 uur op Wielkamp 10 te Zaltbom-
mel of neem contact op met de logopedist van 
Den Boogerd.  
(elke donderdagochtend onder schooltijd aan-
wezig) 

 

Gezocht: groene vingers! 

 

Wij zijn op zoek naar een tuinman of         
-vrouw! 

Ben jij óf ken jij iemand die onze school-
tuin bij wil houden tegen een vrijwilligers-
vergoeding, laat het dan even weten aan 
Marieke.  

Iedereen vanaf 14 jaar of ouder met  

groene vingers is meer 
dan welkom! 

Luizen pluizen 

Dinsdag 27 augustus a.s. zal er weer gestart 

worden met luizen pluizen. Wilt u hier rekening 

mee houden door een eenvoudig kapsel te ma-

ken en/of geen gel in de haren van uw          

kind(-eren) te doen?  


