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K U N S T 

 

Deze week zijn we gestart met ons thema ‘KUNST’. 

Afgelopen dinsdag heeft iedere leerling zijn of haar 

aandeel gemaakt voor een groot groeps-kunstwerk! 

Het resultaat zal binnenkort tentoongesteld worden! 

 

De komende weken zullen er 

nog meer activiteiten plaats-

vinden. We houden u op de 

hoogte! 

 

Obs Den Boogerd 

Donkerstraat 17 

5308 KB Aalst 

info@obsdenboogerd.nl 

www.obsdenboogerd.nl 

Toiletten onderbouw 

Eindelijk is het zover! De toiletten bij de  

onderbouw zijn gerenoveerd! Wat ziet het er 

mooi uit! Afgelopen maandag 2 maart  

hebben we de toiletten feestelijk geopend! 

De toiletten van de bovenbouw worden ook 

gerenoveerd, dit staat gepland voor …... 



Baby nieuws 

 

Op 23 februari, op de uitgerekende datum,  

is juf Roos bevallen van een prachtige zoon  

Meeko 

 

Wij wensen hen veel geluk met elkaar! 

Gezocht: hulp voor praktisch verkeersexamen 

Het praktijkexamen verkeer voor groep 7/8, wat om de 2 jaar samen 
met De Burcht georganiseerd wordt, zal op vrijdagmorgen 3 april a.s. 
plaatsvinden. Er is een fietsroute met verkeersborden voor deze och-
tend uitgezet. Bij ieder verkeersbord zal een waarnemer de verrichtin-
gen van het kind beoordelen of deze de juiste handeling (en) bij dat 
verkeersbord verricht en noteert dat. 

Wij zijn op zoek naar mensen die deze ochtend mee kunnen helpen. 
Geef u op door een mail te sturen naar sandrakarbet01@gmail.com. 
Opgeven bij juf Arianne is uiteraard ook mogelijk. 

We verzamelen om 08.30 uur op onze school. De ochtend zal tussen 
11.30 uur en 12.00 uur afgelopen zijn. Als u zelf niet in de gelegen-
heid bent, kunt u altijd een opa, oma of andere bekende opgeven. 

Na het opgeven ontvangt u op een later tijdstip de verdere  
instructies.   

Bedankt namens de verkeersouders, 
Marit van Koolwijk en Sandra Karbet 

Bieb op school 

Op woensdag 4 maart was Lieneke van ‘de Bieb op 

school’ in verschillende groepen. In groep 1-2 en 3-4 

heeft zij gewerkt met een programma waarbij kleur-

platen tot leven kwamen! 

Deze gratis app is te downloaden en heet Quiver, zo 

kunnen de kinderen wellicht ook thuis laten zien 

hoe hun kleurplaat tot leven komt. 

In de app zijn gratis kleurplaten te downloaden, 

maar ze kunnen natuurlijk ook de kleurplaat die ze 

op school hebben gekregen hiervoor gebruiken! 

mailto:sandrakarbet01@gmail.com

