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Schooljaar 2020-2021
Wat vliegt de tijd toch.. Alweer bijna een schooljaar voorbij… En wát voor
één… De start verliep rustig, maar ‘ineens’ was daar de intelligente lockdown en werden de scholen gesloten. Toen de scholen weer open gingen,
liet Juf Marieke weten dat zij een andere baan heeft per 1 augustus 2020.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het proces om een nieuwe
directeur te vinden voor Den Boogerd.
Wat wél bekend is, is de samenstelling van de groepen en wie welke groep
gaat ‘bemannen’.
Volgend schooljaar werken we met vier groepen, het plaatje ziet er dan als
volgt uit:
Groep 1-2:
Groep 3-4:

Juf Roos (ma, di woe wisseldag) & Juf Janneke (woe wisseldag, do, vrij)
Juf Annemieke (ma, di woe wisseldag) & Juf Natascha (woe wissel

Groep 5-6:
Groep 7-8:

Juf Phia
Juf Arianne
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DATA
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

10 juli

Laatste werkdag Juf
Marieke

dag, do, vrij)
10 juli

Laatste schooldag
11.45 uur: vakantie

Het team is al druk met de voorbereidingen voor volgend schooljaar, maar
eerst.. dit schooljaar goed afronden!

Bijwerkochtend
Komend schooljaar zet Den Boogerd de gelden van de werkdrukmiddelen als volgt in:
Elke woensdag heeft een leerkracht op toerbeurt een ‘bijwerkochtend’. Die ochtend zal Juf Natascha of Juf Marjoleine de groep overnemen, zodat de leerkracht van de groep tijd heeft voor administratieve taken e.d.
U zult van de leerkracht horen wanneer zij de bijwerkochtend heeft en wie er die ochtend in de
groep van uw kind zal zijn.

Vanuit de MR:
Wat een jaar!
Vorig jaar rond deze tijd konden wij u melden dat
de MR nieuwe leden had gevonden. Julie Brown,
Angela Sewbalak namen zitting, naast Natascha
Bogers en Marjoleine v.d. Burght, niet wetend dat
het een enerverend jaar zou worden. De coronacrisis en het vertrek van onze directie waren/zijn
behoorlijke uitdagingen. Die uitdagingen zijn we
vol goede moed aangegaan.
Heb je nog tips of tops voor ons? Laat het ons
gerust weten!
We zijn aanspreekbaar of digitaal bereikbaar
via mr@obsdenboogerd.nl.

De notulen van onze vergaderingen van afgelopen
schooljaar staan online. Ze zijn te vinden op de
website!

Afscheid groep 8
Vanwege alle maatregelen rondom het Corona virus, is de jaarlijkse schoolavond op maandag 6 juli
a.s. helaas gecanceld. Dit vinden wij heel jammer. We kijken er samen met de kinderen altijd naar
uit om het schooljaar op deze avond met elkaar af te sluiten.
Met alle richtlijnen van het RIVM in acht nemend, zullen we op maandagavond 6 juli
voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders wel een ‘afscheidsfeestje’ organiseren en onze groep
8-ers in het zonnetje zetten! Zij gaan immers onze school verlaten!
Woensdag 8 juli zal de laatste schooldag van groep 8 zijn.
Om 12.00 uur worden

Luuk, Nelson, Naomi, Nikki, Thijmen, Isa, Job, Sven en Nadia,
op ludieke wijze de school uit gezwaaid!
Zwaait u van buiten het hek mee?
Wij houden er rekening mee dat u als ouder buiten het hek staat en toch deel kan nemen aan dit
afscheid!

