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1 oktober Schoolfotograaf 

6 oktober start kinder-

boekenweek 

Kennismakingsgesprekken 

week 41 en 42 

22 oktober studedag leer-

lingen vrij 

Hier is ie dan; de eerste nieuwsbrief! Het schooljaar is in-
middels al weer een paar weken in volle gang. We hebben 
een goede start gemaakt. Verderop in deze nieuwsbrief 
kunt u lezen wat er al in de groepen is gedaan.  
In de week 41 en 42 staan de kennismakingsgesprekken 
gepland. Houdt u de Parro app in de gaten om in te schrij-
ven.  
Veel leesplezier! 

 

Weet u nog…? 
 
 
Woensdag = fruitdag 
 
 
Om de plastic afvalberg te verminderen willen we  
het plastic afval beperken. Wij vragen u om uw kind zoveel 
mogelijk een beker/drinkfles en fruit/brood in een lunch-
trommel mee te geven.  
 
De gymlessen zijn dit schooljaar op de volgende dagen: 
 
Maandag groep 1 t/m 8 
Woensdag groep 1 t/m 8 
Donderdag groep 1/2  
 
Wilt u zorgen (samen met uw kind) dat op deze dagen sport-
schoenen (met witte zolen) en gymkleding meegenomen wor-
den.  
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Schoolfotograaf 
Vrijdag 1 oktober staat de schoolfotograaf op de planning. Er zul-
len groeps-, individuele- en broer/zus foto’s gemaakt worden.  
Van 12.00-12.45 uur is er gelegenheid om met broertjes/zusjes 
op de foto te gaan die nog niet op school zitten. Wil je hier ge-
bruik van maken laat dit dan even weten aan Juf Natascha. 
n.bogers@obsdenboogerd.nl 

mailto:info@obsdenboogerd.nl
tel:0418672626


Even voorstellen.. 
 
 

 

De afgelopen weken hebben veel ouders en verzorgers mij 
vast al gezien. Mijn naam is Mirte Amorij en ik ben de 
nieuwe leerkracht van groep 3/4. Dit is mijn eerste eigen 
klas, aangezien ik in de zomer ben afgestudeerd aan de 
Pabo. Ik vind het erg fijn dat ik vijf dagen in de week een 
band kan opbouwen met de kinderen uit de klas. Heel erg 
bedankt voor hoe jullie mij hebben ontvangen. Ik voel me 
erg welkom op deze school! Verder zal ik nog kort wat 
over mijzelf vertellen. Ik ben 24 jaar en woon in een stu-
dio in Zaltbommel. Hier ben ik actief als leiding bij scou-
ting. Ik ben staflid bij de Gidsen. Dit zijn meiden van 11 tot 

15 jaar. Het programma is erg divers. Wij pionieren, lopen hikes, koken 
en bakken, spelen spellen en gaan creatief aan de slag. Naast scouting 
stop ik mijn vrije tijd ook in toneelspelen. Hierbij oefen ik met 
mijn groep om aan het eind van het seizoen op te treden.  
De eerste weken zijn voorbij gevlogen. Vol enthousiasme kijk 
ik uit naar de rest van het schooljaar. Ik heb zin om de kin-
deren van alles te leren, maar ook om weer van hen te leren.  



De eerste weken van het schooljaar 
hadden we mooi weer. In groep 3 en 
4 zijn we tijdens de lessen regelma-
tig naar buiten gegaan. Met z’n allen 
hebben we gezocht naar getallen 
en getalbeelden.  
Ook hebben we knuffeltikkertje ge-
daan. Zo waren ze lekker aan en het 
bewegen en werd de band ver-
sterkt. De leerlingen hebben er 
flink op los geknuffeld! 

Muziek op vrijdag 
 
Elke vrijdag geeft juf Annemarie 
muziekles aan groep 2 t/m 8.  
De leerlingen van groep 6  leren 
het bespelen van een instrument. 
Lucas en Luka hebben gekozen 
voor de xylofoon en Amelia voor de 
blokfluit.  
 

Nieuws uit de groepen.. 



De kinderen van groep 1/2 zijn gestart 
met het thema Kikker is kikker. In dit 
thema leren we over onszelf en over 
elkaar. Onderwerpen zoals bijvoor-
beeld hoe zien we er uit en waar zijn 
we goed in komen aanbod.    
Zo hebben de kinderen elkaar overge-
trokken op een groot fel papier. Daar-
na hebben de kinderen er lichaams-
delen bij getekend. Ook Kikker, de 
klassenknuffel, heeft hier 
aan meegedaan.    



Vanuit de  MR  
 
Afgelopen donderdag is de MR voor de eerste  keer bij el-
kaar gekomen. Fijn om dit weer op school te kunnen doen! 
Per schooljaar vergadert de MR 5 keer. De MR bestaat na-
mens de oudergeleding uit Angela Sewbalak en Julie 
Brown, Natascha Bogers en Lieke Splinter vertegenwoordi-
gen het team. Mocht u vragen hebben aan de MR, dan kunt 
u deze stellen aan een van ons.  
De volgende onderwerpen zijn besproken: 
 
• Procedure m.b.t. directie 
• Coronamaatregelen 
• Besteding NPO gelden  
• Ouderbetrokkenheid 

Nieuws vanuit de OV/MR 

Vanuit de OV 
 
De eerste vergadering zit er weer op. Wat fijn dat we el-
kaar weer mogen ontmoeten op school. Babs heeft haar 
stokje overgedragen aan Tamara. Babs hartelijk dank voor 
alle hulp! Tamara van Aalst (moeder van Nine, Mats en 
Noor) wat fijn dat jij ons komt versterken.  
Vind je het leuk om mee te helpen met bijvoorbeeld Sinter-
klaas, Kerst, juffendag een handje te helpen. Meld je aan!   
 
Groeten, 
Marit, Elske, Monique & Tamara 

Oproep GMR!!!!! 
We zijn op zoek naar iemand die wil 
deelnemen in de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR).  Ver-
dere infomatie of vragen kunt u stellen 
aan Jessy. 



 

Woensdag 6 oktober openen wij op Den Boo-
gerd de kinderboekenweek. 
 
Dit gaan we doen met een echt boekenbal! De 
leerlingen mogen die dag verkleed op school 
komen in het thema: 

 
Worden wie je wil! 

 
 

 

https://pzz.to/click?uid=50337&referrer=https%3A%2F%2Fwww.mamascrapelle.nl%2Fkinderboekenweek-2021-worden-wat-je-wil%2F&target_url=https%3A%2F%2Fpartner.bol.com%2Fclick%2Fclick%3Fp%3D2%26t%3Durl%26s%3D36639%26f%3DTXL%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bol.c
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=36639&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fwie-doet-wat%2F9300000027766734%2F&name=Wie%20doet%20wat%3F%2C%20Owen%20Davey











