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Speelochtend groep 1-2 

Vrijdag 13 september hadden de kinderen uit groep 1-2 een 

speelochtend met de kinderen van de peuterspeelzaal en de kin-

deren uit groep 1-2 van De Burcht.  

De ochtend werd verzorgd door Juf Marloes en Meester Bram, 

van Spel&. De hele gymzaal stond vol met leuke en uitdagende 

materialen! 

Het was een geslaagde ochtend! Alle hulpouders BEDANKT! 

Zonder jullie was het nooit zo’n succes geweest! 

Even voorstellen! 
 
Ik ben Peter, 39 jaar, en kom uit Den Bosch. Ik heb een 
gezin met twee kinderen. In mijn vrije tijd kijk ik graag 
een film of serie, doe ik aan fitness, luister ik muziek en 
ben ik graag bezig op de computer en natuurlijk ben ik 
met mijn gezin in de weer. Sinds vorig jaar november 
werk in fulltime in het onderwijs wat ik met plezier doe. 
Vanaf deze week ben ik op donderdag en vrijdag in groep 
3-4, omdat Juf Janneke met zwangerschapsverlof is.  

OV 

Hiep hiep hoera!  

Er zijn al meerdere aanmeldingen voor de OV.  

Natuurlijk kunt u zich ook nog aanmelden!  

 

Vele handen maken licht werk! 

LEFF 

Aanstaande vrijdagmiddag 20 september start LEFF in Bra-

kel. LEFF is een gratis, leuk programma voor kinderen van 

7 t/m 13 jaar. Het is voor kinderen die boven een gezond 

gewicht zijn en hun ouders/verzorgers. Willen jullie als gezin 

gezond leven? En samen leuke dingen doen? Start dan met 

LEFF. Je gaat samen met je kind 20 weken lang aan de 

slag.  Terwijl de kinderen leuke actieve spellen doen, praat 

jij met andere ouders over wat je moeilijk vindt aan gezond 

opvoeden. En delen jullie samen de beste tips. Wil je ook 

mee doen, geef je dan snel op via www.start-leff.nl  

http://www.start-leff.nl/


 

 

 

 

 

Logopedie  

Twijfelt u of heeft u vragen over de spraak- en/ of taalontwik-
keling van uw kind?  Kom dan naar het vrijblijvende inloop 
spreekuur van Spreekatelier, elke dinsdag tussen 13 uur en 
14 uur op Wielkamp 10 te Zaltbommel of neem contact op 
met Naomi Mollema, de logopedist van Den Boogerd (elke 
donderdagochtend onder schooltijd aanwezig). Voor actuele 
weetjes en tips verwijzen we u graag door naar onze Face-
bookpagina en website (www.spreekatelier.nl). 

Kinderboekenweek  
 

Van 2 oktober t/m 13 oktober 2019 

vindt de jaarlijkse landelijke  

Kinderboekenweek plaats! 

Dit jaar staan voertuigen centraal.  

Ook op Den Boogerd besteden we 

aandacht aan deze week,  

op pagina 3 leest u hierover meer! 

 

Studiedag STROOMM 

 

Dinsdag 17 september zijn alle werknemers van 

STROOMM naar de stichtingbrede studiedag geweest. 

De studiedag had dit jaar het thema 'De magie van 

leren'. Waar gaan we als STROOMM de komende vier 

jaar aan werken? Voorafgaand aan deze dag werden 

wij als werknemers geprikkeld met post over deze 

studiedag en allerlei geheime codes om wat meer te 

weten te komen over de inhoud van deze dag. Al snel 

werd duidelijk dat we ons de hele dag mochten onder-

dompelen in de wereld vol magie; De Efteling! 

Op deze dag hebben we verschillende masterclasses 

kunnen volgen in het Fatamorgana Paleis en het Efte-

ling hotel. Tijdens deze masterclasses spraken o.a.  

Kim de Jong, Jonas Rietbergen en Theo Compernolle. 

 

Als afsluiter kregen we als caderautje nog een paar 

uurtjes in De Efteling! 

We hebben ons weer laten inspireren en zijn bevlogen 

naar huis gegaan!  

http://www.spreekatelier.nl


 

 

 

 

Woensdag 2 oktober a.s. is het zover: de Kinderboekenweek begint! 

Dit jaar is het thema  

 Reis mee! 

 

Wij willen de Kinderboekenweek op donderdag 3 oktober feestelijk met jullie 

openen. Deze ochtend mogen jullie met een voertuig naar school komen. We 

gaan dan een optocht houden met de voertuigen rondom de school. De drie 

mooiste, origineelste en leukste voertuigen winnen een prijs.  

 

 

 

Vertel ook vast aan je ouders dat zij deze ochtend welkom zijn om naar de op-

tocht te komen kijken. De optocht start om 08.30.  

 

 

 

Wij hopen op een gezellige en mooie optocht met mooie voertuigen. 

 

 



 

 

 

 

ONZE LEERLINGEN OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE! 

 
Vanaf woensdag 25 september a.s. gaan ruim 160.000 basisschoolkinderen in Ne-
derland op pad tijdens de Kinderpostzegelactie. Onze kinderen uit de hoogste 
groepen doen ook mee. Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen!  
 

Voor wie gaan de leerlingen op pad? 
Dit jaar zet Kinderpostzegels zich in voor 8.500 kinderen die in Nederland in een 
daklozen- of vrouwenopvang wonen. De begeleiding in de opvang is vooral gericht 
op volwassenen. Voor kinderen is er meestal weinig aandacht. Ze hebben er geen 
eigen kamer en geen privacy, er is nauwelijks speelgoed, ze mogen vaak hun vriend-
jes niet meenemen, hebben hun huisdieren achter moeten laten en mogen ook 
niet zorgeloos buiten spelen. Geen ideale omstandigheden waarin een getraumati-
seerd kind de kans krijgt zich te ontwikkelen.   
Kinderpostzegels wil ervoor zorgen dat kinderen zich er beter thuis voelen en dat er 
goede begeleiding voor ze is.  
 
Een deel van het opgehaalde geld mag besteed worden aan het aanvullen van onze 
klassenbieb. 

 

Leuke producten 

Uiteraard kunnen er weer Kinderpostzegels worden gekocht - dit jaar met kinder-
boekenhelden zoals Dik Trom, Kruimeltje en Pietje Bell erop. De rest van het assor-
timent bestaat uit een theepakket, een hippe shopper, feestdagenkaarten, wens-
kaarten met bloemzaden, krokusbollen en een pleisterblikje van Pluk van de 
Petteflet. 
Daarnaast kan er dit jaar voor het eerst gekozen worden voor een eenmalige dona-
tie voor een kind in de daklozenopvang.  
 
U koopt toch ook bij onze leerlingen!? 
We wensen onze leerlingen heel veel succes!  

 
Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl. 

http://www.kinderpostzegels.nl


MR 

 

Met ingang vam dit schooljaar bestaat de MR uit een nieuwe samenstelling! 

Graag stellen wij ons aan u voor! 

 

Mijn naam is Natascha Bogers en dit is mijn 6e jaar op OBS Den Boogerd. Op dit moment 

geef ik al een aantal jaren met veel plezier les aan groep 1/2. Dit is mijn derde jaar in de 

MR. Na mijn opleiding als middenmanager ben ik toegetreden tot de MR. In deze opleiding 

heb ik tools ontwikkeld om gedrag van anderen te begrijpen en groei en ontwikkeling bin-

nen een team in gang te zetten. Ik vind het belangrijk om samen met ouders na te denken 

over het beleid van de school en nieuwe ontwikkelingen vorm te geven. Ik heb er enorm 

veel zin in om dit samen met mijn collega Marjoleine en ouders Julie en Angela te gaan 

doen.  

 

Mijn naam is Angela Sewbalak, 32 jaar, moeder van Dani (groep 3)en Joël. Ik woon in 

Aalst en heb vroeger ook op deze school gezeten. Sinds dit jaar zit ik in de MR van onze 

school. Ik heb deze taak op me genomen, omdat ik er veel waarde aan hecht om betrok-

ken te zijn bij het onderwijs wat mijn kinderen volgen. Verder vind ik het belangrijk dat on-

ze school een goede start is voor de ontwikkeling van veel kinderen in en nabij Aalst. Ook 

het ontwikkelen van mezelf is een reden geweest om in de MR te gaan. Ik hoop dat ik een 

brug kan maken tussen het beleid van de school enerzijds en de behoefte en wensen van 

ouders en kinderen anderzijds. Als ouders mag u me dus altijd aanspreken als u graag 

uw mening, wens of behoefte kenbaar wilt maken. Samen kunnen we dan kijken naar op-

lossingen of mogelijkheden. 

 

Mijn naam is Marjoleine van der Burght en ik ben werkzaam op Den Boogerd. Op dinsdag 

en donderdag heb ik de taken van de interne begeleiding op me genomen. Om de week 

sta ik op woensdag in de groep.  

Sinds vorig schooljaar ben ik gestart in de MR om samen met Natascha het team te verte-

genwoordigen. Al eerder heb ik een periode in de MR 'meegedraaid' en ik vind het leuk om 

ook op deze manier bij de school betrokken te zijn.  

Ik kijk uit naar een prettige samenwerken met Angela, Julie en Natascha!  

 

Ik ben Julie Brown, 45 jaar, moeder van Lily van Kesteren (Groep 3) en bonusmoeder 
van Joep-Julie (14) en Pippa-Sofie (11). Samen met Bas zijn wij sinds 2010 woonachtig 
in Aalst. Oorspronkelijk kom ik uit Engeland, maar woon al 18 jaar met veel plezier in 
Nederland. Afgelopen 2 jaar ben ik lid geweest van de Ouder Vereniging en ben nu door-
gestapt naar de MR. Ik ben graag betrokken bij school om zo een kijkje te mogen nemen 
in de wereld van onze kinderen en vind het belangrijk om zelf ook iets terug te kunnen 
geven. Zelf ben ik werkzaam in personeelszaken en de ontwikkeling van mensen boeit 
mij enorm. Net als Angela vind ik het belangrijk dat onze school een goede start is en 
blijft voor onze kinderen. Ik hoop dat mijn ervaringen uit mijn werkveld een verrijking zijn 
voor de MR en onze school, evenals de inzichten over het beleid van school en hoe je 
omgaat met de ontwikkeling van kinderen een verrijking zijn voor mij persoonlijk die ik 
weer mee kan nemen naar mijn werk. Heeft u vragen, opmerking en of ideeën over ons 
school? Daar hoor ik graag meer over. Zo kunnen we samen met de anderen MR-leden 
over in gesprek. 
  

 

Spreek één van ons gerust aan voor vragen of wanneer er iets anders speelt! 

Ook kunt u mailen naar mr@obsdenboogerd.nl  


