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Data: 
 
19 t/m 23 okt. Herfstvakantie 

28 oktober  Lichtbrigade groep  

  3t/m 8 

12 november MR vergadering 

19 november Studiedag team,  

  leerlingen zijn vrij 

20 november Rapport 1 mee 

 

 

 

 

LEES! 
 
Wist u dat het niet goed gaat met het lezen van kinderen in 
Nederland? Lezen is héél belangrijk! Een aantal kinderen uit 
groep 7-8 schreven hierover een pamflet! 
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Sinterklaas 

Volgende maand komt Sinterklaas weer aan in het  land.  

Sinterklaas is een geweldig kinderfeest dat wij in onze school graag met liefde 

en plezier vieren met onze leerlingen.  

 

Dit jaar zal dit anders zijn dan andere jaren.  Zo zal er op school door de 

coronamaatregelen geen gezamenlijk ontvangst zijn voor Sinterklaas. Ondanks 

alle maatregelen gaan wij er samen met de kinderen een geweldige dag van 

maken. Zoals ieder jaar zullen wij ook dit jaar weer het Sinterklaasjournaal 

volgen. Daarom hebben wij als school in samenspraak de MR besloten dat 

Sinterklaas vanaf heden met een roetveegpiet onze 

school zal komen bezoeken.   

 

Wij kijken uit naar een mooi Sinterklaasfeest! 
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Zespri kiwi-actie 

 

Bij de hoofdingang van de school hangt in de hal een poster. 

Op deze poster kunnen Zespri kiwi stickertjes geplakt 

worden.  

Bij 150 stickers verdienen we 10 speelballen, 

bij 300 stickers zelfs 20! 

 

Sparen jullie mee? 

 

 

Even voorstellen! 
Hallo! 

Dit schooljaar kun je me op maandag- en vrijdagochtend tegenkomen op Den Boogerd. 

Mijn naam is Chantal en werk op verschillende scholen van Stroomm om NT2 

onderwijs te geven. Dat wil zeggen Nederlandse les aan kinderen die het Nederlands 

niet als moedertaal hebben. En daar soms wat extra hulp bij nodig hebben. 

Ik doe dit inmiddels 5 jaar met heel veel plezier! Ik vind het fijn als kinderen door beter Nederlands te leren 

weer beter mee kunnen doen met alle andere activiteiten op school. 

Ik woon in Vught met mijn man en drie kinderen van 15, 13 en 9. In mijn vrije tijd lees ik graag en probeer 

anderen daar ook enthousiast voor te krijgen. Daarom heb ik samen met mijn jongste dochter een minibieb 

aan huis. Harstikke leuk vinden wij dat! 

 

 
Digitale omgeving 

 
We hebben afgelopen weken gewerkt aan onze digitale 
omgeving. ‘Google Classroom’ begint wat vorm te krijgen. Al 

doende hebben we dit met elkaar opgezet. Zo af en toe hebben 
we heel hard gelachen..! 
 
Denkt u er aan om in Parro uw privacyvoorkeur aan te geven? Op 
pagina 3 van deze nieuwsbrief, lichten we nogmaals toe hoe u in 

Parro de privacyvoorkeur aan kunt geven.  
Wilt u voor 17 oktober uw privacyvoorkeur aangeven in Parro? 

 



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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