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5/6 

22-02 Afscheid Jessy 

28-02 t/m 04-03  voor-

jaarsvakantie 

Beste ouders, verzorgers en betrokkenen, 
 

We zitten midden in een hectische tijd, online les, halve klassen op school, juffen ziek.. We 
zijn trots op de flexibiliteit die de leerlingen laten zien en zijn dankbaar voor de fijne sa-
menwerking met alle ouders, verzorgers en betrokkenen. Samen zetten we onze schou-
ders eronder en proberen we zo goed mogelijk met deze situatie om te gaan.  
In de klassen worden de laatste toetsen afgenomen, volgende week zijn de rapportge-
sprekken van groep 8. Na de vakantie zullen de rapportgesprekken van groep 1 t/m 7 
plaatsvinden. Meer informatie volgt via de Parro app. 
 

Afscheid Jessy 
Dinsdag 22 februari is de laatste werkdag van Jessy. Als team hebben we een hele fijne 
tijd met haar gehad en zijn haar dankbaar voor de wijze waarop zij sturing heeft gegeven 
op Den Boogerd. ‘s Middags nemen we met de leerlingen afscheid van Jessy en zwaaien 
we haar uit! 
Er is gelegenheid voor u als ouders om haar te bedanken en gedag te zeggen, buiten op 
het schoolplein om half 3.  
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Beste ouders, verzorgers 

Na een ontzettend leuk jaar op Den Boogerd is het nu tijd voor mijn laatste bericht in de 

nieuwsbrief. Volgende week is mijn laatste week op Den Boogerd en zal ik afscheid nemen van 

alle leerlingen, van u als ouders en van het team.   

Toen ik vorig jaar in maart voor het eerst naar Den Boogerd reed was ik erg benieuwd naar de 

school, de kinderen en het team. Al snel voelde ik me erg welkom, Den Boogerd is een warme 

en prettige school waar met heel veel passie gewerkt wordt aan mooi onderwijs. 

Ik heb afgelopen jaar, elke dag met veel plezier in Aalst gewerkt. Samen met het team heb ik 

mooie dingen mogen oppakken en kunnen realiseren. Ik durf te zeggen dat er, ondanks de 

belemmeringen door Corona, gebouwd is aan onderwijskwaliteit en er mooie stappen zijn 

gezet. Ik laat Den Boogerd dan ook met een gerust hart achter aan Gerion. Gerion zal samen 

met het team verder blijven werken aan de weg die we zijn ingeslagen. 

Dinsdag 22 februari is mijn laatste dag in Aalst mocht ik u deze dag niet meer zien dan wil ik u 

via deze weg bedanken voor de fijne gesprekken en de fijne samenwerking. De ouderbetrok-

kenheid op Den Boogerd is erg hoog en dat is voor mij als directeur erg fijn geweest.      

Ik zal t/m de voorjaarsvakantie verbonden blijven aan Den Boogerd, per 7 maart draag ik alles 

officieel over aan Gerion.  

Heel erg bedankt en wie weet tot ziens! 

Met vriendelijke groet Jessy   

mailto:info@obsdenboogerd.nl
tel:0418672626


Vanuit de MR 
13 januari namen wij afscheid van Julie. Zij 
heeft het stokje overgedragen aan Shardé 
Kok. We zijn blij met haar komst.  
Julie nogmaals bedankt voor al jouw inzet 
en heel veel succes gewenst! 
In de vergadering is o.a. burgerschap en de 
begroting besproken. 
Op 24 maart is de volgende MR vergade-
ring. De notulen zijn openbaar en worden 
op de website van onze school geplaatst.  

Schoolfruit 
 
De leerlingen genieten dagelijks van het 
heerlijke fruit wat wij geleverd krijgen. Dit 
duurt nog t/m 15 april. 
 
Woensdag=vaste fruitdag 
 
Op de woensdagen eten we met alle leer-
lingen fruit. Crackers, koeken e.d. worden 
op deze dag niet gegeten in de klas.  

Nieuwe directeur 

7 maart zal Gerion Goossens, onze nieuwe 

directeur starten op Den Boogerd. In een 

volgende nieuwsbrief zal zij zich aan u voor-

stellen.  

Kortgeleden hebben wij als team onder het 

genot van koffie en een prachtige taart met 

haar een fijne kennismaking gehad. We kij-

ken uit naar de samenwerking en zien de 

toekomst met vertrouwen tegemoet! 










