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Start schooljaar 2020-2021 

Het schooljaar is gestart! Alle leerlingen zijn het nieuwe 

jaar in gesprongen!  

Op de site kunt u binnenkort bekijken en lezen wat we de 

eerste weken allemaal in de groepen hebben gedaan! 

In de eerste week is de route voor het halen en brengen 

nog eens onder de loep genomen. Met de herfst en winter 

in het vooruitzicht, hebben we het volgende besloten: 

 

Vanaf aanstaande maandag 7 september komen alle leerlingen via de poort aan de 

Donkerstraat het plein op.  

Onderbouw 

Leerlingen van de onderbouw worden door één ouder/verzorger gebracht en mogen worden 

afgezet in de nieuwe ‘Kiss&Walk-zone’ aan het begin van het plein.  

Eén van de onderbouw- leerkrachten staat buiten om de kinderen van groep 1-2 en 3-4 op 

te vangen vanaf 8.20 uur. We verzoeken u niet vroeger te komen.  

De andere onderbouw-leerkracht is binnen. De kinderen kunnen bij binnenkomst meteen hun 

handen wassen. Om 8.30 uur starten de lessen.  

De ouders verlaten het plein via de kleine poort aan de Donkerstraat. Volg de pijlen!  

Bovenbouw 

De kinderen van de bovenbouw komen zo veel mogelijk zelfstandig naar school. Hun ingang 

blijft ongewijzigd. Om 8.20 uur kunnen deze leerlingen de school binnen om naar hun lokaal 

te gaan.  

 

Ophalen 

Alle ouders wachten buiten het hek op 1.5 meter afstand van elkaar. De kinderen van groep 

1-2 en 3-4 worden bij het hek gebracht.   

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking! 

 

Luizen pluizen 

Vanwege Corona en alle maatregelen is het luizen pluizen  op dit moment niet mogelijk op school.  

Wilt u deze week uw kind(eren) zelf controleren op luizen en neten? 

Mocht u luizen en/of neten ontdekken, laat het dan aan de leerkracht van uw kind(eren) weten.  

 

Voor meer informatie over het controleren en bestrijden zie: https://www.rivm.nl/hoofdluis 



Bewegend leren 

Op maandag 14 september heeft (een deel van) het team de 

eerste bijeenkomst van de training ‘Bewegend leren’. Deze 

training wordt verzorgd door Cesartherapie Zaltbommel. 

We houden u op de hoogte! 

Techniek middag 

Op donderdag 17 september zal er in de 

hele school een techniekmiddag 

georganiseerd worden. Het thema van deze 

middag is ‘drijven en zinken’.  

Alle groepen werken dus op hun eigen 

niveau aan hetzelfde thema.  

De foto’s van deze middag zullen op de site komen te staan! 

Even voorstellen... 

Mijn naam is Imke Brok en ik begeleid dit schooljaar enkele leerlingen 

buiten de klas voor een korte of langere periode. Ik help deze leerlingen 

met zogeheten arrangementen. Dat kan gaan om taal of rekenen, maar 

ook om ‘leren leren’ of het aangaan van de uitdaging als iets niet meteen 

lukt. 

Vorige week ben ik met de leerlingen gestart en een van mijn eerste 

vragen aan hen was: wat kom je bij mij oefenen? Ik vind het belangrijk om 

leerlingen mee te nemen in hun eigen leerproces, hoe jong of oud ze ook 

zijn. Als je zelf kunt vertellen wat je gaat leren en waarom, sta je ‘aan’ om dat doel te bereiken. 

En daar gaan we samen voor! 

Ik ben 33 jaar en woon in Waalwijk samen met mijn man en onze 2 kinderen van 3,5 en 0,5 

jaar oud. Van origine ben ik leerkracht en daarnaast ben ik onderwijskundige en weet ik veel 

over hooggevoeligheid. Na lange tijd in het hoger onderwijs te hebben gewerkt, ben ik sinds 

dit schooljaar voor mezelf begonnen met mijn bedrijf ‘Bureau Brilliante’. Naast 

leerlingbegeleiding geef ik ook trainingen over hooggevoeligheid aan leerkrachten en adviseer 

ik scholen. In die rollen zou je mijn naam dus ook tegen kunnen komen. Maar de komende tijd 

ben ik in ieder geval een deel van de dinsdag en donderdag hier op Den Boogerd te vinden. 

Baby nieuws! 

 

Hoera!  Leuk nieuws! De kinderen van  

groep 3 en 4 weten het al…: 

Juf Natascha is zwanger!  

Zij verwacht de baby in februari.  

Oproep! 

 

Is er iemand die ons kan en wil helpen 
om af en toe met een brander het onkruid op het plein weg te halen? Laat het even weten aan Juf Martine 



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…! 

Oproep! 

 

Is er iemand die ons kan en wil helpen 
om af en toe met een brander het onkruid op het plein weg te halen? Laat het even weten aan Juf Martine 
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Het is bijna zo ver: Een gekke professor van Mad Science komt binnenkort 

een spectaculaire science show geven op school!   

 
 

Na deze leuke & leerzame show op 10-9-2020 kunnen de leerlingen van 

groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en techniek cursus.  

 

De cursus is op donderdag om 14:45, vanaf 24-9-2020. De lessen duren een uur. 

Dit jaar gaan we aan de slag met de Wereld van Wetenschap! Tijdens de 4-weekse cursus staat 

elke week een ander thema centraal, met onder andere lessen over superstructuren, 

recherchewerk, elektriciteit en huis, tuin en keukenwetenschap. 

 

Als voorproefje op onze lessen hebben we in deze tekst een geheime boodschap verstopt. Kun 

jij de code hieronder kraken? Veel plezier! 

R7,L7 / R3,L9 / R9,L8 / R2,L5 / R6,L7 / R1,L5 / R4,L5 / R5,L9 / R2,L8 / R3,L1 

 

Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website inschrijven.mad-

science.nl en klik op inschrijven. Inschrijven kan tot 17-9-2020. VOL=VOL 

http://inschrijven.mad-science.nl
http://inschrijven.mad-science.nl

