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 Sinterklaas 

Terwijl u deze nieuwsbrief leest, zijn in alle klas-

sen de schoenen gezet en hopen we dat Sinter-

klaas met zijn Pieten vannacht langs komt en er 

wat lekkers in stopt!  

Volgende week is het dan zover: Pakjesavond! 

Ook op Den Boogerd is het op 5 december feest! 

Om 8.30 uur blijven we buiten om Sinterklaas te 

verwelkomen! Daarna zal hij met zijn Pieten alle 

klassen bezoeken.  

 

De kinderen van groep 5  t/m 8 helpen hem een 

handje door lootjes te trekken en surprises met 

een gedicht voor elkaar te maken! 

In de middag organiseren de kinderen van groep 

5 t/m 8 voor de kinderen uit groep 1 t/m 4 Pie-

tengym. Zij bereiden deze middag met elkaar 

voor en zullen een uitdagend circuit neerzetten 

voor een sportieve, gezellige middag! 

Boekentips 

Op zoek naar een leuk boek? 

Boer Boris, een paard voor  

Sinterklaas en Schimmel is ziek 

zijn echte aanraders! 



Wegwerkzaamheden 

 

De firma Van Herwijnen zal in opdracht van 

de gemeente Zaltbommel binnenkort de 

straat vanaf de toegang van de school tot aan 

de sporthal opnieuw bestraten. De weg zal 

dan een week afgesloten zijn.  

Zodra bekend is wanneer dit is, laten we dit 

weten via de mail. We houden u op de hoogte! 

CREATIEVELINGEN GEZOCHT!!  

Beste ouders, 

In maart, na de voorjaarsvakantie, starten we het alle groepen met het  thema 

“KUNST”. 

Hiervoor zijn wij op zoek naar (groot-)ouders die met ons mee willen denken over  

de invulling van dit project. Misschien kent u iemand in de familie of in de buurt die 

een workshopje voor een aantal kinderen kan verzorgen of hebt u zelf goede    

ideeën; LAAT HET ONS WETEN! 

    Juf Natascha en juf Arianne 

Toiletten onderbouw 

In de voorjaarsvakantie zullen de toiletten bij 

de onderbouw gerenoveerd worden!  

De overige toiletten staan op de planning! 



 

 

GENIETEN VAN HET OUDERSCHAP?  

Ooit hebben ouders de vlag uitgehangen, bij de geboorte van een kind. Tijdens het opvoeden bleek dat 

niet altijd even gemakkelijk door: twijfels, ziekte, scheiding, onzekerheid of... Een vrijwilliger kan dan het 

ouderschap wat verlichten, door wekelijks bij te springen en een steuntje in de rug geven.  

VRIJWILLIGER WILLEN WORDEN?  

Twee keer per jaar start er een training voor nieuwe vrijwilligers. Op 5 vrijdagen (onder schooltijd) in 

Tiel)*, krijg je handvatten om bij Home-Start aan de slag te gaan. Je leert wat wel en niet helpt; hoe je t 

ook voor jezelf leuk/gezond kunt houden; waar gezinnen mee gediend zijn en ook hoe je jezelf weer 

“overbodig” kunt maken.  

Home-Start vraagt van vrijwilligers: tijd en inzet, ervaring met opvoeden van kinderen, bereidheid om 

aandacht te geven en te luisteren, een praktische instelling, een groot hart en een goed humeur.  

Home-start biedt aan vrijwilligers: een voorbereidende training, ondersteuning en begeleiding van de 

coördinator, interessant vrijwilligerswerk, voldoening; regelmatig contact met andere vrijwilligers en 

onkostenvergoeding.  

Heb je interesse? Neem dan contact op met één van de coördinatoren Ingrid Veerman (0623 366 159) 

of Mirjam Bakker (0683-79 94 05); Gina van Buuren (0651 108 802) ; Sonja van Herk (0635-11 88 00).  

Of mail naar gezinsondersteuning.RIV@humanitas.nl  

Zie https://www.home-start.nl/ervaringen-met-home-start en het filmpje )*  

 

Bij voldoende belangstelling start er ook een training in de avonduren en/of in de Bommelerwaard  



 

 

 

Dieren nieuws 

 

Mijn konijnen hebben baby’s gekregen. 

Het zijn er 6 en ze zijn nu 5 weken oud. 

Ze zijn knuffelbaar, schattig en lief. 

Het ras van de konijnen is: Hollanders. 

Omdat wij niet genoeg plek hebben 

Zoeken een paar een huisje. 

Wil je een baby konijntje? 

Groetjes Yuna uit groep 6. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 tips tegen decemberstress: zo voorkom je (peper)noodgevallen! 

 

Tip 1: Maak een kalender 

Door samen met je kind een kalender te maken voor de feestmaand creëer je rust en 

overzicht voor je kind. Hierop geef je alle gezellige momenten aan, zoals pakjesavond, 

het kerstdiner op school en oud en nieuw.  Laat kinderen elke dag een kruisje zetten 

waardoor ze precies weten wanneer ze cadeautjes mogen uitpakken en wanneer ze 

hun feestkleding aan mogen voor het kerstdiner.  

 

Tip 2: Wacht even voordat je met kerst begint 

Naast de intocht van Sinterklaas is het verstandig om ook bewust afscheid van Sinterklaas te nemen met je kind. Dit om 

alle drukke en spannende dagen af te sluiten en de overgang te kunnen maken naar de drukte rondom Kerst. Het is ver-

standig om niet gelijk de kerstboom op te tuigen wanneer Sinterklaas vertrokken is. Wacht hier liever een paar dagen tot 

een week mee om even de rust in huis terug te krijgen en je kind bij te laten komen van het sinterklaasfeest.  

 

Tip 3: Zorg voor structuur in huis 

Probeer alles thuis zo ‘gewoon’ mogelijk te laten verlopen, eet zover dit mogelijk is op het gebruikelijke tijdstip en houdt 

zoveel mogelijk vast aan de normale bedtijden. Door de rust en structuur thuis, zal je kind beter om kunnen gaan met de 

drukte op school.  

 

Tip 4: Maak een duidelijke planning 

Maak als ouders een duidelijke planning van hoe invulling gegeven gaat worden aan de feestdagen, 

op welke wijze wordt bijvoorbeeld Sinterklaas of Kerst gevierd, is dat thuis of bij familie? Voor kin-

deren is het fijn om te weten waar ze aan toe zijn. Breng je kinderen pas op de hoogte van deze plan-

ning als deze helemaal rond is, zodat hierin zo min mogelijk veranderingen meer plaatsvinden. Het 

geeft rust en overzicht als kinderen weten wat er gaat gebeuren.  

 

Tip 5: Vakantie is ontspannen! 

Als het eindelijk kerstvakantie is, ga dan vooral niet te veel doen. Na weken van activiteiten en drukte is het goed om 

even tot rust te kunnen komen. Beperk het aantal uitstapjes en blijf regelmatig een dagje thuis. Zo gaan jij en je kind uit-

gerust het nieuwe jaar in! 

 

Buurtzorg Jong wenst u fijne feestdagen! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

De sint is nog niet geweest of wij zijn alweer druk bezig met kerst. Graag 

zouden we als OV hier een leuke avond van maken voor de kinderen en hun 

ouders/verzorgers. Daarom zouden wij het als OV heel leuk vinden om met 

jullie een half uur voordat de kinderen opgehaald kunnen worden van school 

iets willen eten en/of drinken op het schoolplein.  

Een gezellig sfeervol moment om het jaar af te sluiten voor de kerstvakantie 

gaat beginnen. 

Dit kan alleen niet zonder hulp van jullie! 

Gezocht helpende handen en spierballen: 

- 6 december (sinterklaasversiering opruimen/kerstversiering ophan-

gen, die kan al gelijk om half 9) 

- 18 december in de middag, partytent opzetten en sfeervol aankleden. 

- 18 december in de avond, partytent afbreken en opruimen.  

- 19 of 20 december voor het opruimen van de kerstversiering, zodat ie-

dereen op tijd van de kerstvakantie kan gaan genieten.  

 

Verder zoeken we de volgende spullen:  

- Schone glazen potjes (zonder deksel) 

Wil je helpen op welke manier dan ook, laat het ons weten! Dit kan via: 

ovdenboogerd@hotmail.com 

Of spreek ons aan! Laten we er een gezellige avond van maken,  

Groetjes Babs en Marit (06-53217860) 

Oudervereniging den Boogerd  
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