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Heropening scholen 

 
 
 
 
Wat fijn dat we maandag 8 februari alle kinderen weer mochten 
ontvangen in school.  
En wat een extra cadeau: en dik pak sneeuw waar we de hele week al 
veel plezier aan beleven! 
Sleeën, sneeuw-engeltjes en heel veel frisse snoetjes!  

G e n i e t e n ! 
 
Binnen de geldende maatregelen hebben we er een prettige eerste 
schoolweek (bijna) opzitten. 
Geniet alvast van de vakantie, tot maandag 22 februari! 
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Personele wijziging 
Beste ouders en kinderen van Den Boogerd,  
Ik wil jullie via dit bericht in de nieuwsbrief graag laten weten dat ik een nieuwe baan heb. 

Ik zal per 1 april 2021 gaan werken op een andere school. 
Ik ga de komende weken nog genieten van de leukste kinderen van Aalst! 
Samen voorlezen, spelen, buitenspelen, gymmen en noem maar op.  
 
Vanaf 1 april zal juf Roos op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag de juf van groep 1/2 zijn.  

Op vrijdagochtend komt er elke week een vaste leerkracht vanuit Stroomm. U hoort zo spoedig mogelijk wie 

dat zal zijn. 

Veel liefs, Janneke 

 

 

Juf Annemarie van de Laar 

In de nieuwsbrief van december, heeft Annemarie van de Laar zich al eens voorgesteld. We 

zijn blij om u te kunnen vertellen dat zij tot de zomervakantie op maandag, dinsdag en 

donderdag extra op Den Boogerd zal werken, ter ondersteuning van de leerkrachten en 

(natuurlijk) de kinderen!  

Zij zal met individuele leerlingen of in kleine groepjes aan doelen werken.  

We vinden het heel fijn dat Annemarie op Den Boogerd is!  

Kiwi actie 

Wat leuk! 
De ballen van de kiwi-actie, waar we met z’n allen voor gespaard 

hebben, zijn op school geleverd. Ook in de sneeuw kun je hier heerlijk 

mee voetballen of andere spelletjes mee doen op het plein: er ‘vliegt’ of 
rolt al regelmatig een bal rond..! 

 

Nogmaals bedankt allemaal! 


