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Vanuit het team.. 
 
Nog één weekje en dan gaan we allemaal genieten van de 
vakantie. In deze laatste nieuwsbrief kunt u lezen hoe we het 
schooljaar gaan afsluiten.. 
 
Inmiddels gaat het stapje voor stapje iets beter met Martine 
maar zij zal nog niet aan het werk gaan. Na de vakantie blijft 
Jessy als interim directeur werkzaam bij ons op school. 
 
Woensdag 21 juni is de laatste werkdag van  juf Annemieke.  
Ook is groep 8 voor het laatst op school. Komt u ze uitzwaai-
en bij het hek? 
 
Donderdag 22 juni is de laatste werkdag van Annemarie v/d 
Laar.  
Het begeleiden van de arrangementen zal worden overgeno-
men door Juf Imke.  Zij zal volgend schooljaar 3 ochtenden 
komen begeleiden. Juf Imke was al verbonden aan onze 
school en gaat haar uren uitbreiden. 

Lieve kinderen en ouders van Den Boogerd, 
 
Wat heb ik een fijne tijd gehad op Den Boogerd. Dat ik 
woensdag afscheid neem, doe ik dan ook met een dub-
bel gevoel. 
Ik heb de afgelopen tien jaar in een heel fijn team leer-
kracht kunnen zijn van verschillende groepen. Ik hoop 
dat ik een stukje heb bijgedragen aan de ontwikkeling 
van jullie (kinderen). Ik heb genoten van het juf zijn; het 
leren lezen en rekenen maar zeker ook van de dansmo-
menten op Popcorn en het naar buiten gaan voor de kik-
kers en vogeltjes. Ik neem dit allemaal mee als een zeer 
warme herinnering aan Den Boogerd! 
Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie en wie 
weet, tot ziens! 
 
Annemieke 
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Laatste schooldag: Verhalenverteller en “muziek in de natuur” 

 

Volgende week vrijdag is het alweer de laatste schooldag van dit 

schooljaar!  Natuurlijk zullen we deze dag gezellig afsluiten. 

We zullen de dag starten met een verhalenverteller voor de groepen 

1 t/m 7. Daarna krijgen alle groepen een muziekles door een muziek-

docent én een creatieve les door een medewerker vanuit het cultuur-

bedrijf waarbij het thema 'muziek in de natuur' is. 

Om 11.40 uur zullen alle groepen buiten op het plein zijn, we zullen 

dan gezamenlijk, dansend en zingend de vakantie inluiden! We zou-

den het leuk vinden als u hier als ouder bij kunt zijn.  

Alle ouders mogen, om de kinderen heen op het plein komen. We 

vragen u wel nadrukkelijk om hierbij goed de 1,5 meter te 

waarborgen. 

Vakantierooster  en vrije dagen 2021-2022 

Herfstvakantie 23 oktober t/m 31 oktober 2021  

Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022  

Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022  

Meivakantie 25 april t/m 8 mei 2022  

Zomervakantie 23 juli t/m 4 september 2022  

 

Studiedagen 

22 oktober groep 1 t/m 8 gehele dag vrij 

24 december groep 5 t/m 8 ‘s middags vrij 

14 februari groep 1 t/m 8 gehele dag vrij 

5 april groep 1 t/m 8 gehele dag vrij 

3 juni groep 1 t/m 8 gehele dag vrij 

22 juli groep 1 t/m 8 gehele dag vrij 

Vrije dagen groep 1/2 

8 oktober 

26 november 

11 februari 

25 maart 

24 juni 

 



 

Groep 1/2: Drijven en zinken 
In de kring van groep 1/2 stond ineens een bak vol 
met water. Wat zouden we daar toch mee gaan doen? 
We hebben geleerd over drijven en zinken. Wat is dit 
en hoe zien we dit? Per voorwerp hebben we eerst 
voorspeld wat er zou gaan gebeuren als we het in de 
bak met water doen. Daarna hebben we het voorwerp 
in de bak gedaan en gekeken wat er ging gebeuren. 
Ook hebben we uitgeprobeerd hoeveel knikkers we 
nodig hebben om een bootje te laten zinken.   

 



Bewegend leren: sneeuwballen dictee in groep 3/4 

Het was te regenachtig voor een rendictee buiten dus dan maar een sneeuwballendictee.  

De juf schrijft de dictee woorden op papiertjes, deze worden verfrommeld tot sneeuwballen. Ver-

volgens mogen de kinderen de sneeuwballen gaan gooien. Heb je een nieuwe? Schrijf dat woord 

dan op en gooi hem weer naar iemand anders. Wie heeft er als eerste alle woorden opgeschreven? 

Groep 3/4 maakt eigen museum. 
De kinderen van groep 3 en 4 
hebben een eigen verzameling 
meegenomen. Hier hebben ze in-
formatie bij gezocht en ze zijn nu  
een catalogus aan het maken. 

 



 

 

Groep 5/6 Coöperatieve werkvorm: Wandel-wissel uit 

De werkvorm 

De coöperatieve werkvorm wandel-wissel uit gebruik je klassikaal. Als leer-
kracht stel je een vraag of geef je een opdracht aan de leerlingen. Vervol-
gens gaan de leerlingen wandelen door het lokaal zonder elkaar en de ta-
fels aan te raken. Wanneer ze een andere leerling tegenkomen geven ze 
deze leerling een high five en bespreken ze samen de opdracht of de vraag. 
Vervolgens lopen de leerlingen verder. Wanneer ze een andere leerling te-
genkomen (die ze nog niet gesproken hebben) geven ze elkaar een high 
five en bespreken ze de opdracht of de vraag.  

 

 

 

 

 

 

Wanneer gebruiken 

Deze werkvorm is te gebruiken in alle groepen. Ze leren naar elkaar luiste-
ren en informatie kort maar krachtig met elkaar te delen. Je kunt deze werk-
vorm goed gebruiken om informatie op te halen van de vorige les, of als een 
manier om elkaar te vertellen over het weekeinde of een vakantie. 

We gebruiken deze werkvorm vaak op maandag om elkaar over het week-
end te vertellen. Het is een fijne oefening om de communicatieve vaardighe-
den te oefenen. 

 



 

Groep 7/8 
Joepie, met vouwblaadjes en plakband aan de 
gang! 
De laatste projectles voor groep 7 dit jaar: Hoe 
vouw je een kubus?  Uitslagen van een kubus be-
studeren en navouwen. Hoe krijg je een rand om 
een kubus? Superleuk om te doen, maar dat ruim-
telijk inzicht valt nog niet mee! Leren door te doen 
en overleggen met elkaar is hierbij van essentieel 
belang. 

 

Onlangs was Halt in de klas. We hebben 

voorlichting gekregen over Online veiligheid. 

Op de volgende pagina kunt u lezen wat er 

allemaal aan bod is gekomen. 





Inzet gelden Nationaal Programma Onderwijs (NPO)  
Afgelopen maanden heeft u in het nieuws veel kunnen horen over de gel-
den van het Nationaal programma Onderwijs (NPO). Als school hebben 
wij aan de hand van o.a. de Individuele-, groeps- en schoolanalyse van 
CITO, de methodegebonden toetsen, tevredenheidsonderzoeken en 
groepsbesprekingen samen met het team en in afstemming met de MR 
een schoolscan gemaakt. Aan de hand van deze schoolscan is er m.b.v. 
het keuzemenu, wat is opgesteld door overheid een keuze gemaakt over 
de inzet van de NPO gelden. 
1. Effectievere inzet van onderwijs.  
Er zullen extra dagen ambulante leerkracht ingezet gaan worden waar-
door er onder andere gewerkt kan worden met klassenverkleining en be-
geleiding van kleine groepjes en individuele leerlingen. Natascha zal deze 
taken grotendeels op zich nemen. 
Het doel hiervan is: 
- het verhogen van de leeropbrengsten 
- het aanbieden van differentiatie 
- het verzorgen van pre teaching 
2. Professionalisering.  
Er zal een 2-jarige teamscholing komen die door een externe partij zal 
worden aangeboden. Tijdens dit traject zullen de schoolambities geformu-
leerd worden. Vanuit de schoolambitie wordt er doelgericht aan het 1F en 
1S niveau gewerkt. Dit is onder andere concreet terug te zien via het Ex-
pliciete Directe Instructiemodel (EDI-model) en in de leeropbrengsten.  
Het doel hiervan is: 
- het verhogen van de leeropbrengsten 
- het werken met een schoolbrede aanpak 
- het efficiënt gebruik maken van de onderwijstijd 
3. Digitale technologie.  
Aanschaf van 36 chromebooks. De chromebooks kunnen frequent ingezet 
worden voor de groepen 3 t/m 8 waarbij er o.a. gewerkt wordt aan zelf-
standig werken. M.b.v. de chromebooks kan er beter en meer gedifferenti-
eerd worden zodat het onderwijs aantrekkelijk blijft en de leeropbrengsten 
verhoogd worden.  
Het doel hiervan is: 
- het verhogen van de leeropbrengsten 
- het aanbieden van differentiatie 
- het verhogen van mate van zelfstandig werken 
 
Volgend schooljaar zult u via de nieuwsbrief geïnformeerd 
worden over de diverse trajecten die we inzetten. 



Ouderavonden 2021-2022 

Volgend schooljaar zullen de ouderavonden anders gepland zijn 

dan u gewend bent.  

Aan het begin van het schooljaar, op dinsdag 14 september is er 

een ouder informatieavond. Tijdens deze avond zal de leerkracht 

alles over de klas vertellen.   

In de week van 11 oktober en in de week van 18 oktober zal er, 

voor alle ouders een kennismakingsgesprek plaats vinden. Tij-

dens dit gesprek zal de leerkracht vertellen hoe de eerste weken 

van het schooljaar zijn geweest, worden doelen voor de komen-

de periode besproken en kunt u als ouder specifieke vragen stel-

len m.b.t. uw zoon of dochter.  

In plaats van 3 rapporten zullen we met 2 rapporten gaan wer-

ken. Het 1e rapport zal na de midden CITO's gemaakt worden, 

dit is in januari / februari. Het 2e rapport komt na de eind CITO's 

in juni/juli. Het kennismakingsgesprek in oktober vervangt één 

rapportgesprek.  

Het aantal contactmomenten met de leerkracht blijven hetzelfde 

alleen zijn ze anders verdeeld over het schooljaar en is de invul-

ling aangepast. Wij hopen op deze manier het contact beter ver-

spreid te hebben over het schooljaar waardoor de lijnen met u als 

ouder kort blijven.  






