NIEUWSBRIEF november 2021

Beste ouders, verzorgers,
We zitten midden in een drukke tijd. Sinterklaas staat voor de deur, we
kijken uit naar een gezellige viering op 3 december.
Corona zorgt ervoor dat we met z’n allen weer meer allert moeten zijn.
Helaas mogen we op dit moment geen ouders in de school ontvangen.
Bij behoefte aan contact, stuur de leerkracht een bericht via Parro.
25 november is de laatste werkdag van juf Natascha, om 14.30 uur is
er gelegenheid om haar gedag te zeggen!
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25-11 November afscheid
juf Natascha

Lieve kinderen & ouders van OBS Den Boogerd,
En dan ineens is daar het moment. Ik ga afscheid nemen van
Den Boogerd. Met een dubbel gevoel ga ik jullie verlaten. De
afgelopen jaren heb ik als zeer prettig ervaren. De warme
sfeer op school, lieve kinderen & zeer betrokken ouders zorgden ervoor dat ik hier met veel plezier heb mogen werken. Ik
heb genoten van alle leuke uitjes, naar de bakker, het tuincentrum, het watermuseum en nog vele anderen. De reistijd
nam ik voor lief. Maar nu met twee jonge kinderen liggen
mijn prioriteiten anders. Ik heb een leuke plek dicht bij huis
gevonden en zal donderdag 25 november voor het laatst op
Den Boogerd zijn.

3-12 sinterklaasviering
24-12 studiedag leerlingen
vrij

Ik wil graag iedereen bedanken voor de betrokkenheid en het
vertrouwen.
Tot ziens! Natascha
obs Den Boogerd
Donkerstraat 17
5308 KB Aalst
info@obsdenboogerd.nl
0418-672626

Vanuit de OV
Op dinsdag 5 oktober was
de ‘Dag van de Leraar’. Als
bedankje voor hun inzet zijn
onze juffen vanuit de OV
deze dag verrast met een
heerlijke taart.

25 november neemt juf Natascha afscheid
van Den Boogerd. Vanuit de OV zal er iets
geregeld worden wat namens alle kinderen
gegeven zal worden.
En.. de school is ondertussen gezellig versierd in Sint-sfeer!

MR lid gezocht
Julie Brown gaat voor een aantal jaar in Berlijn werken, we zijn heel blij voor haar dat deze uitdaging op
haar pad is gekomen. Dit betekent dat zij de mr gaat
verlaten en wij vanaf januari op zoek zijn naar versterking.
Heeft u interesse, laat het weten aan juf Lieke
l.splinter@obsdenboogerd.nl
Door het vertrek van juf Natascha ontstaat er ook
een vacature binnen de personeelsgeleding in de
MR. Juf Claudia zal deze taak overnemen. Tijdens
de laatste vergadering op 11 november heeft zij al
kennis gemaakt met de MR.

FIETSVERLICHTINGSACTIE OP OBS DEN BOOGERD TE AALST
Elk dag fietsen duizenden kinderen naar school. Goede fietsverlichting
is enorm belangrijk. Daarom heeft OBS Den Boogerd op woensdag 20
oktober jl. mee gedaan met de ANWB Lichtbrigade.
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen veilig naar school fietsen.
Helemaal nu dat de dagen weer korter zijn en vroeger donker is.
OBS Den Boogerd heeft van de ANWB Lichtbrigade een toolkit
(gereedschapskoffer) gekregen met alle benodigdheden voor een goed
verlichte fiets. Hiermee zijn wij aan de slag gegaan om alle fietsen te
checken op o.a. de verlichting en daar waar nodig te repareren. Zo
gaat iedereen met een goede fietsverlichting op pad. We merkten deze
ochtend dat de kinderen het leuk vonden en het ook serieus namen.
Het was weer een leerzame ochtend.
Groeten,
Marit van Koolwijk en Sandra Karbet

Even voorstellen..
Beste ouders en kinderen,
Ik zal me even voorstellen! Mijn naam is Claudia Rossius, 48 jaar en ik ben getrouwd met Marcel. We wonen
met onze twee kinderen van 17 en 14 jaar oud in Hedel.
Ik heb sinds ’97 altijd met veel plezier als groepsleerkracht gewerkt, de laatste jaren op een fijne school in
Hank. Eind vorig schooljaar merkte ik dat ik zin had in
een nieuwe uitdaging en die heb ik gevonden op Den
Boogerd!
Vanaf 1 december neem ik de werkzaamheden van juf Natascha over en
zal ik van maandag t/m donderdag op school zijn. De afgelopen weken
ben ik overigens al af en toe op school geweest om mee te draaien en
kennis te maken, misschien was het uw kind al opgevallen?
U kunt mij bereiken op c.rossius@obsdenboogerd.nl maar ik zal ook regelmatig voor en na schooltijd op het schoolplein te vinden zijn. Ik vind
het fijn om zo snel mogelijk kennis te maken met iedereen!
Tot binnenkort!

Nieuws vanuit de groepen…
Bouwtutor lezen
Op school wordt er onder begeleiding
van de ambulante leerkracht 3x in de
week bouw tutor gelezen. Dit is een
online programma dat gericht is op
het voorkomen van leesproblemen.
Kinderen uit groep 3 & 4 oefenen samen met een tutor uit groep 7 of 8.

