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Even voorstellen… 
 
Beste ouders, verzorgers en leerlingen van Den Boogerd, 

Sinds vorige week ben op jullie prachtige school werkzaam 

als directeur. De eerste dagen waren leerzaam, gezellig en heb 

ik al een beetje kunnen proeven aan de fijne sfeer binnen de 

school. 

Mijn naam is Martine Zwijsen. Ik ben 47 jaar oud, getrouwd 

en moeder van 2 dochters. Mijn dochters zijn 4 en 9 en zitten dus zelf ook nog op 

de basisschool. Ik woon samen met mijn gezin in Zaltbommel. De afgelopen 20 

jaar heb ik voor de klas gestaan en op managementgebied ervaring opgedaan als 

bouwcoördinator en Mt-lid binnen stichting Basisburen en Stroomm. Enkele jaren 

geleden heb ik de opleiding schooleider afgerond en nu was het tijd voor een 

nieuwe uitdaging. En die vond ik op Den Boogerd. Mijn werkdagen zijn op 

dinsdag, woensdag en donderdag. Ik heb er heel veel zin om het nieuwe 

schooljaar op Den Boogerd te beginnen. 

Het is natuurlijk wel een rare start met alle Coronamaatregelingen en ik zal 

proberen u allemaal zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Ik vind het jammer 

dat ik u niet persoonlijk de hand kan schudden en binnen de school voor een kopje 

koffie kan ontvangen, maar het is voor een goed doel. We zullen deze herfst en 

winter vast nog voor de nodige uitdagingen komen te staan en er zal nog veel van 

onze flexibiliteit worden gevraagd. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat ons gaat 

lukken en er samen een mooi schooljaar van gaan maken. 

Met vriendelijke groeten, 

Martine Zwijsen 

Start schooljaar 2020-2021 

Maandag 24 augustus a.s. zullen de leerkrachten van uw  

kind(-eren) om 8.30 uur op het schoolplein klaar staan om de 

leerlingen te verwelkomen voor het nieuwe schooljaar! 

We zullen, net als andere jaren, het schooljaar op een leuke 

manier openen: we springen het schooljaar in! 

 

We hebben er zin in! Tot dan! 



Weet u nog…? 

 

Om de afvalberg te verminderen, willen we het 

plastic afval beperken. 

Uw kind mag zijn of haar drinkfles mee de klas 

in nemen, mits deze gevuld is met water. 

Pakjes (van sap e.d.) worden leeg mee naar 

huis genomen. 

 

En… woensdag = fruitdag! 

Corona-virus 

 

Middels een bijgevoegde brief van STROOMM bij deze nieuwsbrief, bent u op de 

hoogte gesteld van het protocol rondom Covid-19. 

Hier even kort wat aandachtspunten: 

- trakteren is niet toegestaan.  

- ouders blijven buiten de school op gepaste afstand van elkaar. 

- mocht u als ouder (op uitnodiging van één van de leerkachten) toch op school 

aanwezig zijn, bent u verplicht een triageformulier in te vullen bij de hoofdingang (een 

formulier waarop u o.a. verklaart gezond te zijn, geen Corona-klachten te hebben 

gehad en mensen uit uw nauwe omgeving niet besmet zijn geraakt) 

- de ingang voor groep 1 t/m 4 is aan de zijde van het speelveld (auto’s kunnen 

geparkeerd worden bij de parkeerplaats van de sporthal). 

- de ingang voor groep 5 t/m 8 is aan de zijde van de parkeerplaats (deze leerlingen 

komen zo veel mogelijk zelfstandig naar school!) 

 
Algemene ouderavond 

 

De algemene ouderavond die gepland 

staat op dinsdagavond 8 september 

wordt gecanceld wegens maatregelen 

rondom het Coronavirus. 

Via de leerkracht ontvangt u de nodige 

informatie voor het desbetreffende 

schooljaar van uw kind(eren). 



Gymlessen 2020-2021 

De gymlessen zullen in het nieuwe schooljaar als vanouds weer in de sporthal plaatsvinden.   

Deze groepen gymmen op de volgende dagen:  

 

Maandag  groep 1 t/m 8 

Woensdag groep 1 t/m 8 

Donderdag  groep 1-2 

Wilt u er  (samen met uw kind) voor zorgen dat de sportkleding  en –schoenen (met witte zool!) 

op die dag mee naar school worden genomen? 

Kinderboekenweek 2020 

Woensdag 30 september t/m zondag 11 oktober 

 

 

 

 

 

 

EN TOEN? 

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot 

leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, 

verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. 

Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het verleden 

door het lezen van boeken! 

 

 

Ook op Den Boogerd zullen wij deze periode extra aandacht besteden aan het lezen van 

boeken, en activiteiten organiseren rondom het thema.  

Wordt vervolgd…! 


