
NIEUWSBRIEF  

OBS DEN BOOGERD 

DATA 

18 december  Kerstviering 

20 december  Start kerstvakantie 

   11.45 uur 

6 januari  Weer naar school 

8 januari   Luizen pluizen 

23 januari   MR vergadering 

24 januari   Groep 1-2 vrij 
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Kerst  

 

Buiten is het koud en donker, maar binnen 

schitteren de lichtjes in de kerstbomen. De 

kerstboom in de hal en de kerstboom buiten 

zijn gesponsord door Jarno van Veen, dank-

jewel hiervoor! 

Volgende week vinden er activiteiten plaats 

rondom kerst, met als hoogtepunt het kerst-

diner in de klas op woensdagavond 18  

december. De lijsten bij de klas worden al 

goed gevuld, het belooft weer een sfeervol 

diner te worden met veel lekkers en gezellig-

heid! 

Luizen pluizen 

Let op! Woensdag 8 januari zullen er 

weer ouders komen luizen pluizen! 

Wilt u er voor zorgen dat de kinderen 

geen gel in hun haren hebben en dat 

er geen ingewikkelde kapsels zijn? 

Alles wordt namelijk los gemaakt! 

Obs Den Boogerd 

Donkerstraat 17 
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Let op!  

De kerstvakantie start 

voor alle leerlingen op 

vrijdag 20 december 

om 11.45 uur! 



Kijkochtend nieuwe leerlingen 

 

Op woensdag 19 februari zal de ‘open ochtend’ voor nieuwe leerlingen en hun ouders gehou-

den worden. 

Ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind(-eren) zijn die ochtend van har-

te welkom van 10.30 tot 11.30 uur. 

Kent u iemand waarvan het kind bijna 4 is? Laat het diegene weten! 

 

Wij hebben de tafel van 3 geleerd! 

Daar gebruiken we allerlei            

materialen voor! Nieuws uit 

groep 4! 

Knap 

he?! 

Het is heel leuk!  

Nieuws uit 

groep 3! 

Alles was nat, 

maar het was 

leuk en we heb-

ben er veel van 

geleerd! 

Zie jij hoeveel 

water hier in 

kan? We hebben gemeten in welk 

potje, bakje of kannetje het 

meeste water gaat. 


