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Studiemiddag—masterclass 22 januari 

 

Zoals u weet, heeft het team van Den Boogerd op 

17 september 2019 de STROOMM studiedag bijge-

woond. Tijdens deze studiedag hebben we onder 

andere de masterclass ‘elk kind in beeld’ gevolgd 

bij Kim de Jong en Bianca van de Berg van Cube 

Consulting.  

Woensdag 22 januari hebben we onze tweede 

masterclass gevolgd, dit keer sprak Steven Pont. 

U kent hem wellicht van het tv-programma ‘de 

opvoeders’ of ‘het geheime leven van 4-jarigen’. 

Zijn masterclass sloot aan bij ‘meer zicht op leer-

lingen’.  

Op woensdagmiddag 1 april volgen we onze  

laatste masterclass onder leiding van Ruben  

Jongkind. Hij zal ingaan op talentontwikkeling.   

Obs Den Boogerd 

Donkerstraat 17 

5308 KB Aalst 

info@obsdenboogerd.nl 

www.obsdenboogerd.nl 

Thema K U N S T 
 

Op dinsdag 3 maart starten wij met een schoolbreed thema: Kunst!  

Op vrijdag 6 maart willen wij samen met ouder(s), buurmannen, tantes 

e.d. kunst gaan maken.  

Wie kan en wil een handje helpen?  

Het gaat om het begeleiden van een klein groepje leerlingen.  

Het mag een activiteit zijn die u zelf kiest of u krijgt er één van ons.  

Vrijdagochtend voor de onderbouw en vrijdagmiddag voor de bovenbouw. 

Geef je snel op bij juf Natascha of juf Arianne! 



Vakantierooster schooljaar 2020-2021 

 

Het vakantierooster 2020-2021 is bekend: 

Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 19 februari 2021 

2e Paasdag: 5 april 2021 

Koningsdag: 27 april 2021 

Meivakantie: 3 mei t/m 14 mei (Hemelvaart valt in deze vakantie) 2021 

2e Pinksterdag: 24 mei 2021 

Zomervakantie: 26 juli t/m 3 september 2021 

BHV’ers 

Op iedere school zijn BHV’ers (bedrijfshulpverleners) die in geval van 
nood op de juiste manier weten te handelen. 

Bij ons op school zijn Juf Natascha, Juf Janneke, Juf Phia, Juf Arianne 
en Corina BHV’ers. Dit betekent dat er op Den Boogerd elke dag 2 of 
meer BHV’ers aanwezig zijn.  
 

Ieder jaar laten zij zich (bij-)scholen op een aantal woensdagmiddagen 
om zo de veiligheid te kunnen waarborgen, indien nodig! 

Bewegend leren 

Op donderdagmiddag 2 april a.s. zal een 

deel van het team van Den Boogerd de 

workshop ‘bewegend leren’ volgen.  

Cesar therapie Zaltbommel verzorgt deze 

workshop. Deel II zal in juni plaatsvinden! 

Hulp gevraagd! 

Wie wil ons op dinsdagochtend om 

8.30 uur helpen bij het snijden van 

een voorraadje schoolfruit? 

Laat het weten aan Juf Marjoleine! 

 

Alvast bedankt! 


