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Wat hebben we vorige week genoten van ontzettend mooie
voertuigen tijdens onze opening van de Kinderboekenweek!
Alle kinderen hadden ontzettend hun best gedaan en de
jury vond de voertuigen van Nine, Dinand, Luka, Roos en
Kelvin het meest bijzonder en zij wonnen een mooi boek!
Anouk, Luc en Didi wonnen ook een mooi boek, omdat zij
zo goed hadden samengewerkt!

13 oktober

Einde kinderboeken
week

14 t/m 18 oktober

Herfstvakantie

22 oktober

Les brandpreventie
groep 5-6

23 oktober

Lichtbrigade

28 oktober

Studiedag
(groep 1-8 vrij)

Staking
Op woensdag 6 november hebben de onderwijsvakbonden
opnieuw opgeroepen tot een staking. Op dit moment ziet het
er naar uit dat ook de scholen van STROOMM, waar Den
Boogerd bij hoort, mee zullen doen. U krijgt hier nog nader
bericht over, maar houd er vast rekening mee dat uw
kind(-eren) die dag thuis zullen zijn.

Beste ouders,

Op woensdag 23 oktober a.s. zullen we als Obs Den Boogerd voor de groepen
2 t/m 8 weer mee doen aan de landelijke verkeersactie de Lichtbrigade van de
ANWB, omdat fietsverlichting op de fiets ontzettend belangrijk is voor de veiligheid. Met name nu de dagen korter worden en het buiten donkerder wordt.
We willen u vragen om deze woensdagochtend uw kind op de fiets naar school te
laten komen.
De fietsverlichting (voor en achter) van uw kind zal gecontroleerd worden. Daarnaast zal ook gekeken worden naar andere veiligheidsaspecten zoals de remmen, maar de nadruk ligt op de verlichting.
Wij zoeken nog 1 ouder om deze ochtend mee te helpen. Heeft u interesse of
nog vragen dan kunt u ons bellen/appen. Het mobiele nummer van Marit is 0653217860. Mailen kan ook. Het mailadres is: verkeerdenboogerd@hotmail.com
Hopelijk wordt het dit jaar ook weer een goede verkeersactie!
Vriendelijke groeten,
Marit van Koolwijk en Sandra Karbet
Verkeersouders

