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Stand van zaken heropening scholen
Jullie vrolijke blije snuiten
Het gegil op het plein buiten
Jullie vele vragen en verhalen
Het nog even in de gangen dralen
Jullie jassen en tassen op een rij
Het boos zijn, bedroefd of juist blij
Jullie eigenwijze kinderstreken
De werk eens door, wees stil preken
Jullie geklets en gelach met elkaar
Het buitenspeel verwaaide haar
Jullie zijn er weer stuk voor stuk
Eindelijk weer jullie kindergeluk
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18 juni

MR

26 juni

Groep 1-2 vrij

29 juni

Rapport 3 mee
(gewijzigde datum!)

2 juli

Studiemiddag,
alle leerlingen zijn vrij.

30 juni, 1, 2 juli

Rapportgesprekken

Fem.

Rapportgesprekken

Op maandag 29 juni zullen de kinderen van Den Boogerd hun 3e rapport meekrijgen.
Deze datum is gewijzigd, omdat we het belangrijk vinden alle ouders nog te spreken
en dit graag in willen plannen op dinsdag 30 juni, woensdag 1 juli of donderdag 2 juli.
U ontvangt een uitnodiging van de leerkracht om op één van deze dagen het rapport
te bespreken en het schooljaar af te ronden.
Dit zal telefonisch of middels video-bellen gebeuren.

Schoolavond en afscheid groep 8

Gym
Zoals eerder gemeld, wordt er geen gebruik gemaakt
van de sporthal. We gymmen natuurlijk wel!
Dit gebeurt op het grasveld bij de school.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) op de dagen
dat zij gymmen kleding en schoenen aan hebben
waar ze lekker in kunnen bewegen en rennen?

TIP
Vanaf 12 juni a.s. is het prentenboek
Woeste Willem voor €2,50 te koop! Dit alles in het kader
van de campagne ‘Geef een prentenboek cadeau!’
https://geefeenprentenboekcadeau.nl/

En nu opgehoepeld’!, brult Willem. Frank begint te
rennen.
‘Tot ziens!’ roept hij over zijn schouder.
‘Alstjeblieft niet,’ mompelt Willem.
Willem is een humeurige en mopperende zeerover,
maar met het jongetje Frank sluit hij vriendschap en
aan hem vertelt hij al zijn avonturen.

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, gaat de
schoolavond dit schooljaar helaas niet
door.
Achter de schermen wordt er wel hard gewerkt aan een passende afscheidsavond
voor groep 8.
De desbetreffende ouders worden hierover geïnformeerd.

