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 K U N S T 

Na de voorjaarsvakantie starten we met ons thema 

‘KUNST’ Dit is al eerder aangekondigd in de nieuws-

brief. 

Wat hangt en staat er eigenlijk al veel kunst in onze 

school! 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer weten over dit thema en de planning? 

Lees dan verder in onze nieuwsbrief. Op pagina 3 

staat alles uitgebreid beschreven! 

Obs Den Boogerd 

Donkerstraat 17 

5308 KB Aalst 

info@obsdenboogerd.nl 

www.obsdenboogerd.nl 

Boomplantdag 
 

Op woensdag 4 maart zullen groep 7 en 8 bomen gaan planten! 

In samenwerking met de gemeente Zaltbommel zullen zij bomen planten op de kruising 

Doensestraat-Eendenkade.  

We vinden het ontzettend leuk en zinvol dat we, naast het promoten van drinkwater, het 

scheiden van afval en het eten van fruit ook op deze manier iets kunnen bijdragen aan een 

gezonde school én schoolomgeving! 



Voorstelling groep 1-2 en 3-4 

 

De kinderen van groep 1-2 en 3-4 zijn al een paar weken 

druk met het thema ‘Op het podium’. Speciaal voor de ou-

ders van die groepen hebben zij een voorstelling  

georganiseerd op vrijdag 21 februari.  

Er hangen zelfs posters door de hele school:  

Komt dat zien! 

Ook is er de afgelopen weken geoefend  

op het podium in de hal! 

 

Hulpouders 

Wat fijn!  

Er zijn drie ouders die zich hebben 

gemeld om op dinsdag wat fruit te 

snijden! 

Dankjulliewel Anneke, Diana en 

Shardé! 

Op 14 februari zat er ook in onze brievenbus post!   DANKJEWEL VALENTIJN! 



 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Het kunstproject gaat starten! Op dinsdag 3 maart wordt dit thema geopend. Wilt u er voor 

zorgen dat op deze dag je zoon/dochter oude kleren aan heeft? 

Workshops 

Ook krijgen alle kinderen een kunstworkshop. Dit gaat plaats vinden op vrijdag 6 maart, in de 

ochtend voor de onderbouw en in de middag voor de bovenbouw. Wij kunnen uw hulp hierbij 

nog graag gebruiken voor de onderbouw van 8:30 uur tot 09:30uur en voor de bovenbouw van 

12:15uur tot 14:30uur. Geef het door aan Juf Arianne of Juf Natascha. 

Museumbezoek 

Alle kinderen bezoeken een museum. Groep 1 t/m 4 gaat met de bus op woensdag 11 maart 

naar het Gorcums Museum. Groep 5 t/m 8 gaat op vrijdagochtend 20 maart met de bus naar 

het Stedelijk Museum in Amsterdam. 

Het Den Boogerd museum 

Deze weken sluiten we af met een heus museum. Het Den Boogerd museum zal open zijn op 

vrijdagmiddag 20 maart van 15:00uur tot 17:00uur. Iedereen is van harte welkom om de kunst 

te komen bekijken/kopen. 

Kunstveiling 

Er is een kunstveiling. Heeft u thuis nog kunst liggen, wat u wilt doneren aan het goede 

doel, dan kunt u dit inleveren bij Babs van Driel (moeder van Jamy uit groep 8 en  

Ninthe uit groep 3). Denk bijvoorbeeld aan: schilderijen, beelden, kunstzinnige schalen/

vazen e.d. 

Stoeptegelkunst 

Op vrijdag 20 maart gaan alle kinderen een kunstwerk maken op het plein. Hoe groot 

het kunstwerk wordt ligt aan u. De kinderen gaan namelijk sponsors zoeken voor €0,50 

per stoeptegel. Dinsdag 3 maart krijgt uw kind de sponsorlijst mee naar huis.    

Restaurant 

In het museum komt ook een restaurant. Wie wil iets lekkers voor bij de koffie maken 

zodat dit verkocht kan worden? Geef je op bij Marit van Koolwijk (moeder van Nick uit 

groep 8 en Luna uit groep 3).  

Kunstverkoop 

In alle klassen zal er zelfgemaakte kunst te zien zijn en verkocht worden.  

De opbrengst van ons museum gaat voor de helft naar de rolstoelbus van Zoë. Alle kinderen 

van Den Boogerd hebben dit doel gezamenlijk gekozen. De andere helft gaat naar de OV. Zij 

gaan het fietsenhok uitbreiden en een plek realiseren voor de kinderen om te zitten op het 

plein.  

Wij gaan er met de kinderen een paar kunstzinnige weken van maken en hopen dat u allen ons 

museum komt bezoeken. Neemt u alstublieft klein geld mee, zodat de leerlingen makkelijker 

kunnen afrekenen. 

Kunstzinnige groet, 

Werkgroep kunst 


