NIEUWSBRIEF oktober 2021

In deze nieuwsbief:

De eerste periode is voorbij gevlogen! Nog één weekje
en dan kunnen we allemaal genieten van de herfstvakantie.
De leerlingen hebben vrijdag al vrij i.v.m. de studiedag
van de leerkrachten. Op deze studiedag gaan we als
team aan de slag met onze schoolambitie.
Dinsdag 12 oktober hebben wij met het hele team een
leerzame workshop gevolgd over TOS
(taalontwikkelingsstoornis). Wij hebben nu meer kennis
gekregen over het signaleren van TOS en de ondersteuningsbehoefte van kinderen met TOS. De expertise
werd geboden vanuit Kentalis.
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Nieuwe leescoach!
Greetje Nivillac is onze nieuwe leescoach vanuit
de bibliotheek Rivierenland. Vorige week heeft zij
tijdens de kinderboekenweek in alle groepen een
boekpromotie les gegeven. Ook hebben we een
aantal nieuwe boeken gekregen, daar zijn we natuurlijk enorm blij mee!

Leesouders gezocht!
Vind u het leuk om te helpen bij
het technisch lezen? Geef dit aan
bij juf Mirte. Mocht u vragen hebben, stel ze gerust!

Vanaf 15 november doen we weer
mee aan het schoolfruit project. We
krijgen dan genoeg fruit om 3x per
week met de hele klas fruit te eten.
Woensdag blijft de vaste fruitdag voor
de hele school. Op deze dag eten we
allemaal fruit.
U mag ook een ander gezond tussendoortje meegeven. Maandag en vrijdag moeten de leerlingen zelf iets
meenemen.
We zien in de klassen regelmatig
snoep, rozekoeken etc. dit willen we
liever niet.

Leerlingenraad
Na de herfstvakantie willen we de eerste stappen gaan zetten om
een leerlingenraad te vormen op Den Boogerd.
Juf Lieke komt hier uitleg over geven aan groep 4 t/m 8.
We willen de betrokkenheid van leerlingen vergroten en ze spelenderwijs kennis laten maken met actief burgerschap.
Via de Parro app volgt na de vakantie meer informatie.

Beste ouders,
Op woensdag 20 oktober a.s. doen we als OBS Den Boogerd voor
de groepen 3 t/m 8 weer mee aan de landelijke verkeersactie
de Lichtbrigade van de ANWB, omdat fietsverlichting op de fiets ontzettend belangrijk is voor de veiligheid. Daarom is het zo belangrijk dat de
kinderen al op jonge leeftijd bewust worden van de noodzaak van goede fietsverlichting.
Met de Lichtbrigade op school willen wij de kinderen op een leuke manier bewust maken van het belang van goede fietsverlichting. Zo zorgen
we ervoor dat zij weer veilig en verlicht aan het verkeer deelnemen tijdens de donkere dagen. De leerlingen in de bovenbouw krijgen een digitale les. Na de les weten de leerlingen:
- Waarom goede fietsverlichting belangrijk is.
- Wat goede fietsverlichting is.
- Wanneer je je fietsverlichting aan moet doen.
We willen u vragen om deze woensdagochtend uw kind op de fiets naar
school te laten komen. De fietsverlichting (voor en achter) van uw kind
zal gecontroleerd worden. Daarnaast zal ook gekeken worden naar andere veiligheidsaspecten zoals de remmen, maar de nadruk ligt op de
verlichting.
Vorig jaar kon het helaas vanwege corona niet doorgaan, maar de jaren
ervoor kwamen alle kinderen op de fiets naar school en vonden ze het
leuk om aan de verkeersactie mee te doen. Hopelijk wordt het dit jaar
ook weer een goede verkeersactie!
Heeft u nog vragen dan kunt u bellen of appen naar
Marit: 06-53217860.
Met vriendelijke groeten,
Verkeersouders Marit van Koolwijk en Sandra Karbet

