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Data 
12 maart 

- Groep 1/2 les 

31 maart 

- Groep 7/8 verkeersexa-

men 

1 april  

- MR-vergadering 

2 April 

- Groep 1/2 vrij 

5 April 

- Tweede paasdag (vrij) 

 

Afscheid juf Marjoleine 
 
Donderdag 25 februari was het dan toch echt zo ver… 
Juf Marjoleine was er voor de allerlaatste keer. Ze is alle 
klassen langs geweest om overal een cadeautje van de klas 
op te halen en om van iedereen afscheid te nemen. We zul-
len haar vreselijk gaan missen, maar wensen haar heel veel 
werkplezier op haar nieuwe school toe! 
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Wisselingen IB 
 
Voorlopig zal juf Marjoleine vervangen worden door Mieke Schon-
keren. De nieuwe IB’er, Lieke Splinter, zal pas later dit schooljaar 
aan kunnen sluiten in verband met haar huidige werkzaamheden 
op een andere stroomm school. 
Juf Mieke is tot die tijd aanwezig op de woensdagen. Mocht u haar 
willen bereiken dan is haar e-mailadres: 
m.schonkeren@obsdenboogerd.nl 

mailto:info@obsdenboogerd.nl
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Even voorstellen Juf Sanne (bestuursinvaller in groep 3/4) 
 
Hoi allemaal,  
Mijn naam is Sanne de Kort en ik ben geboren en geto-
gen in Breda. Sinds 2 jaar woon in samen met mijn 
vriend Sander, in Heusden. Afgelopen oktober zijn we 
de trotste ouders geworden van ons zoontje Tiebe. Ik 
kom dus net terug van mijn zwangerschapsverlof, maar 
had ontzettend veel zin om weer te gaan werken. Sinds 
mijn afstuderen in 2010 ben ik werkzaam in het basison-
derwijs. Al die jaren werk ik voor de stichting Stroomm. 
Naast het behalen van mijn PABO diploma, heb ik ook 
mijn gymbevoegdheid en de Master “Special Educatio-
nal Needs” behaald. Bij deze opleiding heb ik allerlei kennis opgedaan 
over het leren van kinderen, het gedrag van kinderen (in een groep) en 
hoe ik als leerkracht hier een positieve rol in kan spelen. Ondertus-
sen ben ik erg blij om kennis te hebben gemaakt met groep 3/4. Ik 
hoop er voor iedereen een hele fijne tijd van te gaan maken! 
Lieve groetjes, 
Juf Sanne 

Geboorte Mila 
 
Op 16 februari om 09.01 uur, is Mila geboren. Mila is de 
prachtige dochter van juf Natascha en haar partner 
Bas. Ook Daan is dolgelukkig met de geboorte van zijn 
zusje. Mila was meteen al 51 cm lang en woog 3720 
gram bij de geboorte. Moeder en kind maken het goed! 
Wat is ze mooi!  



Schooltijden 
 
Sinds 8 februari hanteren wij tijdelijk de volgende schooltijden. Wilt 
u dit ook doorgeven aan oppas, opa's en oma's?! 
 
Brengen:   
8.15    Hek openen 
8.15 - 8.20 groep 5 t/m 8 naar de klas 
8.20 - 8.30 groep 1 t/m 4  
Het verzoek blijft om groep 5 t/m 8 zoveel mogelijk zelfstandig naar 
school te laten komen. De kinderen mogen voor die tijd niet op het 
schoolplein spelen. 
 
Halen: 
Halen op maandag, dinsdag, donderdag (vrijdag) 
14.20    groep 1/2   
14.25    groep 5/6  
14.30    groep 3/4 
14.35    groep 7/8 
 
Halen op woensdag   
12.05     groep 1/2  
12.10     groep 5/6  
12.15     groep 3/4  
12.20     groep 7/8  
  
Halen op vrijdag  
11.35    groep 1/2 
11.45    groep 3/4   

Toetsen en rapport 
 
Na een heerlijke vakantie zijn we allemaal weer helemaal uitge-
rust begonnen aan het 2e deel van dit schooljaar. De eerste 2 
weken gaan we samen hard aan het werk en vanaf 8 maart zul-
len we starten met de middentoetsen van Cito. Omdat we bijna 
geen toetsgegevens hebben van de afgelopen periode, zal rap-
port 2 komen te vervallen.  Na de middentoetsen van Cito zal er 
met u een gesprek worden ingepland om de voortgang en het 
welbevinden van uw kind te bespreken. Hierover krijgt u bericht 
van de leerkracht van uw kind. 




