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Stand van zaken heropening scholen 

Vorige week is tijdens de persconferentie van de overheid bekend 

gemaakt dat de basisscholen vanaf maandag 8 juni weer hele-

maal open gaan! 

Dat is voor iedereen goed nieuws en wij vinden het ook heel fijn 

dat we dan weer gewoon met ons gebruikelijke rooster kunnen 

gaan werken. We houden dus een weekje langer dan verwacht 

ons aangepaste, huidige rooster aan. 

Volgende week meer nieuws over hoe we verder de draad weer 

oppakken en wat we in de laatste periode van het schooljaar alle-

maal kunnen en mogen doen. 

Zie in de bijlage een schrijven van onze bestuurder Robert-Jan 

Koevoets hierover. 

Obs Den Boogerd 

Donkerstraat 17 

5308 KB Aalst 

info@obsdenboogerd.nl 

www.obsdenboogerd.nl 

 

Nieuwe site 

 

De nieuwe site is in de lucht!  

Wij zijn er erg blij mee!  

Heeft u al gekeken?  

www.obsdenboogerd.nl  



Hello! Goodbye!  

Op donderdag 11 juni is Juf Roos weer terug van haar verlof!  

We vinden het fijn dat zij er weer zal zijn! 

Dat betekent dat Juf Anneke op dinsdag 9 juni haar laatste werkdag 

op Den Boogerd in groep 1-2 zal hebben. We bedanken haar voor 

haar inzet en enthousiasme en zullen haar missen! 

Picknick 

Het wordt al echt zomer! En dat betekent lekker buiten 

spelen, zonder jas naar buiten en buiten eten en  

picknicken. In groep 1/2 gaan we de komende periode 

rondom het thema picknicken werken.  

Beste ouder, 

 

Zoals u weet zijn wij in maart een groot 
kunstproject gestart, waar wij met veel plezier en enthousiasme 
aan hebben gewerkt.  
De startactiviteit, met de hele school een kunstwerk maken, 
hangt al te pronken bij de voordeur!  
Helaas kan, door de coronamaatregelen, het kunstproject niet 
verder uitgevoerd worden.  
Het Den Boogerd museum kan dus niet worden geopend voor 
publiek. 
We willen het daarom op de volgende manier afsluiten:  
* De stoeptegel actie wordt niet meer uitgevoerd. Een ieder die 
het geld al heeft ingeleverd krijgt het geld van de stoeptegelactie 
terug. 
* De gemaakte kunstwerken worden niet verkocht, uw kind krijgt 
die t.z.t. mee naar huis. 

 

We vinden het heel vervelend voor de familie van Zoë waarvoor we het geld wilden inzamelen. Helaas kunnen we 
nu dus geen cheque uitreiken. Dit vinden wij en de kinderen jammer, daarom zal er bij het onderbouwhek en de 
voordeur een collectebus staan waar u of uw kind t/m 5 juni een donatie in kan doen, dan kunnen we op deze ma-
nier toch iets bijdragen.  
  


