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 Staking 30 en 31 januari  

 

Zoals u in de brief van ons bestuur heeft kunnen lezen zijn 

de Stroomm scholen op donderdag 30 en vrijdag 31 janu-

ari gesloten voor de leerlingen. Het team heeft besloten 

deze twee dagen wel te werken. Zij hebben besloten om de 

administratieve berg te verkleinen. 

 

Obs Den Boogerd 

Donkerstraat 17 

5308 KB Aalst 

info@obsdenboogerd.nl 

www.obsdenboogerd.nl 

Van 22 januari t/m 1 februari 2020 vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Het prentenboek 

‘Moppereend’ staat centraal bij voorleesactiviteiten. In de bibliotheek vinden ook activiteiten 

plaats, waaronder de meespeelvoorstelling over Moppereend en zijn vriendjes. In Aalst vindt de-

ze activiteit plaats op 31 januari van 15.30 tot 16.30 uur. Opgeven kan via https://rivierenland.op-

shop.nl/7754/nationale-voorleesdagen-voorleespret-in-de-bibliotheek/31-01-2020  

Moppereend is het prentenboek van het jaar:  

Eend is mopperig. Haar vijver is opgedroogd en er is niemand die met haar wil spelen. Tenmin-

ste... dat vindt zij. Want ze wil niet gaten graven met Hond. Niet met Varken in de modder-

poel. Niet kraaien met Haan. Niet soezen met Schildpad. Niet een lekker hapje eten met Geit. Dus... NIEMAND wil met 

haar spelen. En dan wordt ze ook nog achtervolgd door een grijs wolkje dat boven haar hoofd steeds donkerder 

en groter wordt. Wat voor een wolk was dit? Was het een SOMBERwolk? Was het een TREURwolk? Of zou het... was 

het... een MOPPEREENDwolk?   

https://rivierenland.op-shop.nl/7754/nationale-voorleesdagen-voorleespret-in-de-bibliotheek/31-01-2020
https://rivierenland.op-shop.nl/7754/nationale-voorleesdagen-voorleespret-in-de-bibliotheek/31-01-2020


 

Ook dit voorjaar biedt Buurtzorg Jong de cur-

sus ‘Triple P’ aan voor ouders met kinderen in 

de leeftijd van 2 tot 11 jaar.  

Heeft u interesse? Er is een extra bijlage aan 

deze mail toegevoegd waarin u de informatie 

kunt lezen! 

 

Stappenplan advies schoolverlaters (groep 8)  

Ook dit schooljaar verlaten 9 leerlingen van groep 8 onze school. Dit lijkt 
nog ver weg, maar voor we het weten is het juli! Hieronder volgt een be-
knopt tijdpad over de inschrijving en advisering voor het Voortgezet On-
derwijs: 

In de gehele maand januari en begin februari worden de middentoetsen 
van Cito afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden meegenomen 
in het advies voor het niveau van vervolgonderwijs. Dit advies wordt ver-
woord in een onderwijskundig rapport. Dit rapport wordt gemaakt door 
de eigen leerkracht in samenwerking met de intern begeleider, de directeur 
en de leerkracht van de middenbouw.  

In de week van 10 februari krijgen de leerlingen en hun ouders het defini-
tieve schooladvies.  
U krijgt hiervoor binnenkort een uitnodiging.  

Vervolgens kunnen ouders samen met hun kind gaan inschrijven op een 
school voor voortgezet onderwijs. Dit moet begin maart gebeuren, kijk 
daarvoor op de website van de door u gekozen school. 

 In week 16 (april) wordt de centrale eindtoets afgenomen.  

Het Spreekatelier 

 

Spijtig genoeg is Het Spreekatelier genoodzaakt te stoppen met het verzor-

gen van logopedie bij ons op school.  Dit heeft te maken met een aanpassing 

in de personele bezetting van Het Spreekatelier. Onze logopediste Naomi 

heeft de betreffende ouders hierover geïnformeerd.  

We betreuren dit enorm, maar bedanken Het Spreekatelier voor de samen-

werking. 

In de komende periode gaan wij op zoek naar andere mogelijkheden om lo-

gopedie op school te verzorgen. 


