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__________________________________ 

 
Data: 
 
19 t/m 23 okt. Herfstvakantie 

28 oktober  Lichtbrigade 

12 november MR vergadering 

19 november Studiedag team,  

  leerlingen zijn vrij 

20 november Rapport 1 mee 

 

 

 

 

Kinderboekenweek 
 

 
Gisteren hebben we met de hele school de 

Kinderboekenweek feestelijk geopend. 
Kinderen mochten verkleed naar school 

komen. Wist u dat hier onder andere 
ridders, mummies, prinsessen en 
holbewoners rondliepen? 

 
Bij aankoop van €12,50 aan kinderboeken in de 

boekhandel ontvangt u gratis het 
Kinderboekenweekgeschenk! Het prentenboek van de 

Kinderboekenweek ‘Tweeling’ kost slechts €7,25! 
 

NIEUWSBRIEF 1 OKTOBER 2020 
Schooljaar  2020-2021 

obs Den Boogerd  

Donkerstraat 17  

5308 KB Aalst  

info@obsdenboogerd.nl  

 0418-672626    

MOO (Mijn omgeving online) 

Achter de schermen zijn wij als team druk bezig met het steeds verder inrichten 

van onze digitale werkomgeving.  

We doen ons best om voorbereid te zijn op onverwachte situatie omtrent 

Corona. 

 

Bij melding van ziekte en/of afwezigheid, wordt afgesproken of uw kind thuis 

kan werken.  

Op dag 2 van de ziekmelding kan één ouder op school de leermaterialen ophalen 

zodat uw kind thuis aan de slag kan gaan. 

Heeft u thuis niet voldoende beschikking over computers/laptops om de digitale 

opdrachten te maken, laat dit dan weten aan Juf Martine. 

Mocht er een dusdanige situatie zich voordoen, waarbij de gehele school tijdelijk 

gesloten moet worden, dan is er ook voor deze eerste twee dagen een digitaal 

‘noodpakket’. We hopen natuurlijk dat dit niet nodig is! 
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Bewegend leren 
 

Heeft u al op de site gekeken? Bij de verschillende groepen staat 

nieuws. U bent hier vast ook allerlei vormen van bewegend leren 

tegen gekomen; van sommen joggen tot een dictee maken, rennend 

over het plein. 

Door eenvoudige aanpassingen in het onderwijsprgramma wordt 

stof op een nog meer breinvriendelijke manier geoefend! 

 

Op 15 oktober aanstaande volgt een deel van het 

team de verdiepingsdag van ‘Bewegend leren’. 

 

MR 

 
Het jaarverslag van de 
MR van schooljaar 2019-

2020 is te lezen op de 
website! 

 
  

 

 

 
Gebruik Parro 

 
 
Wat fijn! 95% van de ouders gebruikt inmiddels Parro. Dit 

communicatiemiddel gebruiken we voor korte berichten, het inplannen voor 
rapportgesprekken, vragen naar vrijwilligers, enz.  
Natuurlijk ontvangt u deze nieuwsbrief ‘gewoon’ per mail en kunt u 

uitgebreidere verslaglegging e.d. ook via de mail verwcahten. Op pagina 4 van 
deze nieuwsbrief, lichten we toe hoe u in Parro de privacyvoorkeur aan kunt 
geven. We zijn wettelijk verplicht om dit jaarlijks te inventariseren. 

Wilt u voor 17 oktober uw privacyvoorkeur aangeven in Parro? 

Schoolfruit 
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Aandacht voor de jonge mantelzorger 

 
5 tot en met 11 oktober  

is  het de week van de jonge mantelzorger. 
 
Dan willen we graag aandacht vragen voor de groep kinderen/jongeren die zorgen voor of zich zorgen 
maken om een zieke naaste. 
  
Kinderen of jongeren die zorg dragen voor een zieke broer of zus of vader of moeder (verzorgers) mogen 
zich aanmelden bij Welzijn Bommelerwaard. 
Ze krijgen dan de gelegenheid een Nationale bioscoopbon bij ons op te halen als waardering voor hun 

inzet. 



Parro — Privacyvoorkeur 

 

Vanwege de wet AVG, is de school verplicht om jaarlijks bij ouders/

verzorgers na te gaan welke privacyvoorkeur zij hebben.  

 
 

Binnen Parro is dit eenvoudig door u te regelen! 

 
Hoe werkt het? 

 

1. Open uw Parro-app. 

2. Ga naar het vierde tabblad instellingen. 

3. Tik op Privacyvoorkeuren 

Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het 

potloodje achter het kind. 

 

We vragen u voor 17 oktober deze 

instellingen te controleren, eventueel in 

te vullen of aan te passen.  

Bedankt voor uw medewerking! 

 



Beste ouders, 
 
Op woensdag 28 oktober doen we als OBS Den Boogerd voor de groepen 3 t/m 8 weer mee aan 
de landelijke verkeersactie de Lichtbrigade van de ANWB, omdat fietsverlichting op de fiets 
ontzettend belangrijk is voor de veiligheid. Daarom is het zo belangrijk dat de kinderen al op 
jonge leeftijd bewust worden van de noodzaak van goede fietsverlichting. 
 
Met de Lichtbrigade op school willen wij de kinderen op een leuke manier bewust maken van het 
belang van goede fietsverlichting. Zo zorgen we ervoor dat zij weer veilig en verlicht aan het 
verkeer deelnemen tijdens de donkere dagen. De leerlingen in de bovenbouw krijgen een 
digitale les.  Na de les weten de leerlingen:  
 - Waarom goede fietsverlichting belangrijk is.  
 - Wat goede fietsverlichting is.  
 - Wanneer je je fietsverlichting aan moet doen.  
   
We willen u vragen om deze woensdagochtend uw kind op de fiets naar school te laten 
komen. De fietsverlichting (voor en achter) van uw kind zal gecontroleerd worden. Daarnaast zal 
ook gekeken worden naar andere veiligheidsaspecten zoals de remmen, maar de nadruk ligt op 
de verlichting.  
 
Vorig jaar kwamen alle kinderen op de fiets naar school en vonden ze het leuk om aan de 
verkeersactie mee te doen. Hopelijk wordt het dit jaar ook weer een goede verkeersactie!  
 
Wij zoeken nog 2 ouders die deze ochtend mee kunnen/willen helpen met het controleren van 
de fietsen. Wij hanteren uiteraard de richtlijnen van het RIVM. 
 
Heeft u nog vragen of wilt u zich opgeven dan kunt u ons mailen via het mailadres: 
verkeerdenboogerd@hotmail.com of bellen/appen naar Marit: 06-53217860. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Verkeersouders Marit van Koolwijk en Sandra Karbet  
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