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December—feestmaand
Volgende week is het zover! Vrijdag 4 december vieren we het
Sinterklaasfeest op school. We hebben die ochtend een livestream met
Sinterklaas georganiseerd.
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De kinderen van groep 5 t/m 8 helpen de Sint een handje mee en maken
voor elkaar een surprise met gedicht.
Reminder: op dinsdag 1 december moeten deze surprises op school
ingeleverd worden!

__________________________________

We gaan er met elkaar een gezellige dag van maken!

27 november

Groep 1-2 vrij

4 december

Sinterklaasviering

16 december

Kerstviering

Data:

21 december

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.

t/m 1 januari

Kerstvakantie

14 januari

MR vergadering

Deze ochtend zal in het teken staan van samen vieren.
Om alvast een tipje van de sluier te lichten; er komt een verhalenverteller,
we gaan met elkaar kerststukjes maken, spelletjes spelen en in de hal
sluiten wij sfeervol met elkaar af.

obs Den Boogerd
Donkerstraat 17
5308 KB Aalst
info@obsdenboogerd.nl
0418-672626

Rapportgesprekken (digitaal)
Bijna alle rapportgesprekken hebben deze week digitaal
plaatsgevonden. Even onwennig, maar het is gelukt!
Wij willen u bedanken voor uw flexibiliteit en
medewerking!

Slaapoefentherapie
Kinderoefentherapie Zaltbommel begeleidt in hun praktijk ook kinderen
met slaapproblemen.
Zij werken aan slaapgedrag, de duur, de kwaliteit en het tijdstip van de
slaap.
Slecht slapen bij kinderen is veel voorkomend. Kinderen kunnen
slaapritmeproblemen hebben, heel moeilijk naar bed gaan, ‘s nachts steeds
aan het ouderlijk bed staan, angstig zijn of nachtmerries hebben.
Voor meer informatie of vragen, kunt u contact openemen met Sandra
van der Sanden, Nancy Artz—van der Velden of Jorien van Santen
0418 516 086 - info@cesarzaltbommel.nl

Studiedag
Op donderdag 19 november stond onze studiedag gepland. Met elkaar hebben we
de laatste ‘puntjes op de i’ gezet voor wat betreft de laatste Corona-maatregelen en
de digitale rapportgesprekken.
Ook hebben we gekeken naar ons rekenonderwijs en wat we belangrijk vinden voor
de toekomst. Een werkgroep gaat zich oriënteren op een nieuwe methode.
Na een heerlijke lunch hebben we ons in de middag bezig gehouden met
ontdekkend leren en thematisch onderwijs. Hier willen we ons meer in gaan
verdiepen.
Een onderdeel hiervan zijn onze techniekmiddagen.
De volgende techniekmiddag staat gepland in januari. Het voornemen is om er ook
één aan het einde van het schooljaar in te plannen. We houden u op de hoogte!

