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Data:
Beste ouders, verzorgers en leerlingen van Den Boogerd,
De afsluiting van deze gezellige tijd is als het jaar 2020,
onverwachts en geheel anders dan gepland.

21 december
t/m 1 januari

Kerstvakantie

14 januari

MR vergadering
(online)

Terwijl nieuwe woorden als blokjesverjaardag, jojolockdown en
anderhalvemetersamenleving hun intrede doen in onze spellingslessen, staan voor mij
de woorden flexibiliteit en veerkracht op nummer 1.
Dit zijn de woorden die ik zie en die we nodig hebben bij de kinderen, de leerkrachten
en jullie als ouders.
Want nu de 2e lockdown een feit is, starten we 2021 met een nieuwe uitdaging.
Ik weet dat we het kunnen en het wel weer gaan fiksen met elkaar, maar ik kan niet
wachten tot alle meiden en jongens weer gezellig door het hek het schoolplein op
komen lopen. Om hun gelach en geklets weer in de gangen en lokalen te horen.
Daar kijk ik naar uit in 2021!
Voor nu wens ik iedereen hele fijne dagen en hopelijk tot heel snel

22 januari

Groep 1-2 vrij

Met vriendelijke groeten,
Martine Zwijsen

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

Kerstviering
Vanwege de afgekondigde lockdown, werd besloten onze
Kerstviering van woensdagochtend te verplaatsen naar
dinsdagmiddag. Helaas kon de verhalenverteller niet doorgaan,
maar kerststukjes werden wel gemaakt! Aan het eind van de dag
liepen alle kinderen met hun prachtige creatie naar huis. We
hebben er van genoten! Heeft u trouwens ook de geweldige libdup
van groep 7-8 gezien? De moeite waard om ook nog eens voor
een tweede, derde of vierde keer te bekijken!
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Mededeling personeel

Lieve kinderen, beste ouders,
Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik na ruim 14 jaar,
vanaf 1 maart 2021 niet meer werkzaam zal zijn op Den Boogerd.
Ik heb een andere baan, waar ik erg veel zin in heb!
De komende maanden zal ik me nog voor de volledige 100% inzetten
voor Den Boogerd en genieten van alle lieve kinderen!
Warme groet,
Juf Marjoleine

