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Sportdag groep 7-8
Dinsdag 3 september deed groep 7-8 mee aan de sportdag,
georganiseerd door Spel&. Ze zijn 3e geworden bij het slagbaltoernooi!
Er is met veel plezier gesport in de nieuwe shirts, die voor een
deel door de OV zijn gesponsord!
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DATA
6 september

Groep 1-2 vrij

10 september

Luizen pluizen

12 september

MR

13 september

Spelletjesochtend
groep 1-2 (samen
met De Burcht en
Peuterspeelzaal)

13 september

Proeflokaal
(groep 5-6)

17 september

Studiedag
(Groep 1 t/m 8 vrij)

25 september

Verlof
Juf Janneke zal op vrijdag 13 september na
haar werkdag met zwangerschapsverlof gaan.
Vanaf 16 september zal Juf Annemieke op
maandag, dinsdag en woensdag aanwezig zijn
in groep 3-4. Op donderdag en vrijdag is
Meester Peter er.
Gisteren hebben de kinderen uit groep 3-4 al
kennis gemaakt met Meester Peter, in een
volgende nieuwsbrief stelt hij zichzelf voor.

ANWB Streetwise

Nieuws!
Juf Roos is zwanger!
Gisteren heeft zij het aan haar klas
verteld en nu mag iedereen het weten!
De baby wordt in februari 2020 verwacht!

Logopedie

Per 1 september heeft Veerle afscheid genomen bij logopediepraktijk het SpreekAtelier.
Veerle gaat dichter bij huis en gezin werken.
De logopedische behandelingen worden
overgenomen door logopedist Naomi
Mollema. Naomi heeft er heel veel zin in!

Het team van Den Boogerd wens Veerle veel
succes met haar nieuwe
baan!
Naomi, hartelijk welkom
op Den Boogerd!

Veerle wenst alle kinderen van Den Boogerd
veel geluk en succes toe! “Ik ga jullie missen”, zegt ze.
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 Zaltbommel of
neem contact op met de logopedist van Den Boogerd.
(elke donderdagochtend onder schooltijd aanwezig)

Luizen pluizen
let op!
Wegens ziekte ging het luizen pluizen op 27 augustus niet door. Dinsdag 10 september a.s. zal
er wel gepluisd worden! Wilt u hier rekening mee
houden door een eenvoudig kapsel te maken en/
of geen gel in de haren van uw kind(-eren) te
doen?

