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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 waarschijnlijk 

weer helemaal open gaan!  

Gisteren (woensdag 3 juni) is er in de persconferentie hieromtrent 

nog het één en ander toegelicht. 

In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u informatie over het 

’reilen en zeilen’ op Den Boogerd in de komende periode.  

 

Obs Den Boogerd 

Donkerstraat 17 

5308 KB Aalst 

info@obsdenboogerd.nl 

www.obsdenboogerd.nl 

Proces nieuwe directeur 

 

Zoals u allemaal heeft kunnen lezen, heeft Marieke per 1 augustus een nieuwe baan. Zij zal Den Boogerd verlaten en 

gaan werken op Obs De Walsprong in Zaltbommel. 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het vinden van een geschikte kandidaat als de directeur van Den Boogerd. 

De MR (team– en oudergeleding) communiceert hier met elkaar over, in samenwerking met Robert-Jan Koevoets, de 

algemeen directeur van STROOMM. 

Er is inmiddels een procedure ingericht, waarbij we als doel hebben om per 1 augustus met een nieuwe directeur te 

starten.  

We houden u op de hoogte! 





Spel& 

Als Spel& team organiseren we tussen 15 en 26 juni 2020 de Spel& Bommelerwaardse Vierdaagse. In deze periode lopen kinderen 

samen met ouders, broertjes of zusjes vier keer minimaal 5 kilometer om aan de afstanden te voldoen. Waar ze dat doen, en op welk 

tijdstip? Dat is helemaal aan hen! 

  

Hierbij hanteren we de volgende spelregels: 

- Wandel maximaal met vier personen, dit om groepsvorming en gevaarlijke situaties te voorkomen. 

- Neem jouw wandeling op met Strava, Runkeeper of een andere GPS App. 

- Deel jouw wandeling via Social Media, en vergeet ons niet te taggen! 

- Heb jij vier wandelingen gemaakt? Stuur de screenshots en foto's als bewijs naar spelen@welzijnbommelerwaard.nl 

Als beloning voor deelname ontvangt elke deelnemer een medaille. Deze willen we zoveel mogelijk in de week van 29 juni bij de 

deelnemers laten bezorgen!  

mailto:spelen@welzijnbommelerwaard.nl

