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Data: 
 
12 november MR vergadering 

19 november Studiedag team,  

  leerlingen zijn vrij 

20 november Rapport 1 mee 

23 t/m 27  Deze week:  

november rapportgesprek 

27 november  Groep 1-2 vrij 

 

 

 

December—feestmaand 
 

Zaterdag is het zover: Sinterklaas komt aan in 
Nederland! We merken dat dit al heel wat ‘kriebels’ 
teweeg brengt bij de kinderen.  
Dit jaar zal het anders zijn dan andere jaren. Hoe viert 
Sinterklaas zijn feest in tijden van Corona? En.. Hoe 
doet hij dat op Den Boogerd? 
 
In de klas kijken we iedere dag het 
Sinterklaasjournaal. Dit staat centraal voor de 
komende weken. Op vrijdag 4 december vieren we 
het Sinterklaasfeest op school. We hebben die 
ochtend een livestream met Sinterklaas 
georganiseerd.  
 

De kinderen van groep 5 t/m 8 helpen de Sint een handje mee. 
Sinterklaas heeft hen gevraagd om voor elkaar een surprise met gedicht 
te maken, zodat hij wat meer tijd over houdt voor de kinderen van groep 1 
t/m 4. 
De kinderen in de bovenbouw trekken op vrijdag 13 november lootjes en 
ontvangen die dag ook een brief, met duidelijke uitleg. Extra aandacht is 
er voor Corona-maatregelen. Zo mag er geen snoepgoed in de surprise 
zitten en moet de surprise ruim van te voren op school zijn, namelijk op 
dinsdag 1 december.  
 
Op vrijdag 4 december kunnen we gelukkig wel genieten van 
pepernoten. Vanuit STROOMM is er een protocol geschreven waarin 
staat dat pepernoten in uitdeelzakjes die dag zijn toegestaan. Dit wordt 
voor de kinderen geregeld!  
 
Wanneer Sinterklaas weer naar Spanje is vertrokken, maken we ons op 
voor een Kerstviering. Dit zal ook anders zijn dan anders. Op dit moment 
is de werkgroep druk met het organiseren van een gezellige ochtend op 
woensdag 16 december. Hierover meer in de volgende nieuwsbrieven! 
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Rapportgesprekken (digitaal) 
 

Zoals eerder in de niewsbrief beschreven, vinden de 
rapportgesprekken digitaal plaats.  
Onze digitale omgeving is zo ingericht, dat gesprekken 
plaatsvinden via ‘Google Meet’.  
Op vrijdag 20 november a.s. krijgt  uw zoon / dochter het rapport 
mee naar huis. Op die dag ontvangt u als ouder ook een link voor 
het rapportgesprek.  
Deze link ontvangt u via Parro én via de mail.  
Mocht u gebruik maken van een device van Apple, adviseren wij u 
om vroegtijdig de app van Meet te downloaden! 

 

 

 
 

 

 Kleding 

Heel af en toe hebben kinderen op school nog een ‘ongelukje’. Op school 

zorgen wij dan voor schone kleding. Heeft u thuis nog kleding 

(onderbroeken en broeken) in maat 104 of 110 liggen die niet meer gedragen 

wordt? Wij kunnen het goed gebruiken!  

S martgames 

 

Heeft u thuis misschien een 

smartgame in de kast staan 

waar geen gebruik meer van 

wordt gemaakt door uw kind

(eren?) Wij zijn er als school 

erg blij mee!  

 

Wilt u hier wat over vragen óf  

heeft u een smartgame  waar 

niks meer mee gedaan wordt? 

Neem dan contact op met Juf 

Roos!  

 

 

 

Verlof Juf Natascha 

 

Zoals eerder gemeld in de nieuwsbrief, is 

Juf Natascha zwanger! 

Juf Natascha zal vanaf haar 28e 

zwangerschapsweek geen werkzaamheden 

in de klas meer verrichten. Dit geheel 

volgens het landelijke protocol rondom 

Corona. Zij is t/m 27 januari wel op school 

voor andere werkzaamheden, waarbij 

werken met individuele leerlingen of kleine 

groepjes leerlingen op 1.5 meter wel is 

toegestaan. Wanneer er meer duidelijk is 

over de definitieve invulling, ontvangen de 

ouders van groep 3-4 hierover bericht van 

Juf Martine.  

Reminder! 

Denkt  u aan het invullen van 

het tevredenheidsonderzoek? 

Graag vóór 18 november! 



 

 

Wat is jouw digitale balans?  

 

Scrollen, liken, appen, swipen, streamen, gamen: online media zijn onlosmakelijk verbonden met je offline leven. 

Ook in veel gezinnen spelen media een grote rol. Alleen maar leuk? Of niet?    

Online media kunnen je helpen het beste uit jezelf te halen. Health-apps en slimme horloges geven inzicht in 

je gezondheid. Van stappentellers tot slaaptrackers. En je komt tot rust met een aflevering van jullie favoriete 

serie. Via sociale media leg je contact met mensen over de hele wereld en door online tutorials leer je nieuwe 

hobby’s.    

Maar media kunnen ook veel van jou en je gezin vragen. De druk om altijd beschikbaar te zijn kan leiden tot stress 

en onbegrip naar elkaar. Soms voel je je minder goed, omdat je je leven via sociale media vergelijkt met dat van 

anderen. Of jullie krijgen te weinig beweging na een dag gamen, werken, of huiswerk maken achter een scherm. Af 

en toe kun je niet stoppen, met een slaaptekort als resultaat.   

Tijdens de Week van de Mediawijsheid 6 t/m 13 november 2020, kun jij zelf uitvinden hoe je media kunt 

gebruiken om gezond te blijven en het beste uit jezelf en je gezin te halen. Dat is voor iedereen anders. Waar voel 

jíj je goed bij? Je hebt het zelf in de hand.    

 

Groep 7/8 speelt deze week  MediaMasters  

en ontdekt de wereld van mediawijsheid!   

 

MediaMasters is een spannende serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 

7 en 8. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs 

om met WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws? Leerlingen worden uitgedaagd om samen 

de MediaMissies te volbrengen; in de klas én thuis.  

De leerlingen worden meegenomen in een spannend verhaal.  

De jonge uitvinder Layla wordt uitgenodigd voor het programma Jonge Uitvinders: The Battle. Ze besluit mee te 

doen, maar haar uitvinding is nog niet af en haar tegenstander speelt het spel niet eerlijk. De leerlingen kunnen 

Layla helpen door het beantwoorden van vragen en het uitvoeren van opdrachten waarmee zij bits verdienen. Lukt 

het Layla en de leerlingen om de uitvinding toch op tijd af te krijgen?   


