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Data 
Week van 14 maart rap-

portbesprekingen 

17 maart ook ‘s avonds rap-

portbespreking 

23 maart Voetbal toernooi 

24 maart MR vergadering 

25 maart groep 1-2 vrij 

                            Hallo beste ouders en verzorgers,  
Graag stel ik me aan u voor.  Mijn naam is Gerion Goossens en ik ben vanaf 1 maart 

jullie nieuwe directeur op obs Den Boogerd. Na een hartelijk warm ontvangst door de leer-
krachten en alle kinderen ben ik fijn gestart. Jessy van Meer heeft me al goed ingewerkt en 
veel verteld over deze fijne warme school.  
Zelf woon ik in Tilburg met mijn twee dochters maar wat een prachtige omgeving is hier de 
Bommelerwaard.  Ik ben 54 jaar en mijn meiden 14 en 21 jaar. De laatste 18 jaar heb ik op 
bs Meander in Tilburg gewerkt als leerkracht en directieondersteuner / cultuurbegeleider 
bij het bestuur Xpect Primair. In januari 2021 ben ik gestart met het Potential Traject lei-
dinggevende, dat ik in juli afrond.   
Mijn ambitie om schoolleider te worden, wil ik graag waar 
maken hier op Den Boogerd. Vol vertrouwen en met veel 
plezier neem ik de dagelijkse leiding van school op me. Mijn 
werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.  
Samen met u ouders, alle kinderen en collega’s gaan we er 
een mooie leerzame en plezierige tijd van maken. Hopelijk 
kom ik u de komende weken tegen voor een praatje om na-
der kennis te maken. En anders weet u mij te vinden via de 
mail of de telefoon.  
 
Hartelijke groet van Gerion Goossens. 
 
 
 

 
 
              

 
 

NIEUWSBRIEF 11 maart 2022 

obs Den Boogerd  

Donkerstraat 17  

5308 KB Aalst  

info@obsdenboogerd.nl  

 0418-672626    

Invallers op school  
De afgelopen week hebben we u op de hoogte gesteld van de ziekte en uitval 
van juf Mirte van groep 3-4. Ook juf Claudia is nog niet helemaal hersteld en af-
wezig. Wij wensen hen beiden heel veel beterschap en een goed herstel.  
 
Dit betekent dat er in groep 3-4  gelukkig invallers voor de groep hebben ge-
staan. Ook volgende week kunnen we de klas voorzien van leerkrachten die Juf 
Mirte vervangen. We zijn trots op de flexibiliteit die de leerlingen laten zien en 
blij dat de groep gewoon naar school kan.  
 
Hierbij doen we een oproep aan u: mocht u mensen kennen die bevoegd zijn om 
voor de klas te staan en zij zouden interesse hebben om in te vallen, laat u hen 
dan aub. contact opnemen met Juf Gerion. 
Zo hopen we onze groepen gewoon naar school te kunnen laten gaan met leer-
krachten die willen invallen en onderwijs bieden. 
 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte, al dan niet in de betreffende groep 3-4 
hoe het gaat met juf Mirte en juf Claudia. 

mailto:info@obsdenboogerd.nl
tel:0418672626


 RAPPORTEN 
Vrijdag 11 maart gaan de rapporten mee 
van de groepen 1 tot en met 7. 
U heeft nog tot en met vrijdag 11 maart 
de tijd om in te schrijven voor het 10 
minuten gesprek voor uw kind bij de 
leerkracht. 
De rapportgesprekken zijn volgende 
week, in de week van 14 maart. De data 
zijn al met u gedeeld via Parro. 
De groep 3-4 van juf Mirte hebben op 
een latere datum de 10 minuten ge-
sprekken. Gelukkig krijgen deze kinderen 
wel hun rapport mee naar huis. 

 
Voetbal toernooi 
 
We mogen ons shirt aan eindelijk. 
Woensdag 23 maart strijden de 
meisjes en de jongens uit groep 7-8 
mee in het schoolvoetbal. In Sleeu-
wijk voetballen de jongens.  
In Eethen de meiden.  
De aftrap van de poules is om 13:30 
u. Aanmoedigen mag natuurlijk.  
                  GO-GO-GO 

NL– DOET 

JA, wij doen mee op Den Boogerd, zaterdag 

12 maart van 9-15 u. bent u van harte wel-

kom om de handen uit de mouwen te ste-

ken op ons schoolplein. Vele handen maakt 

licht werk. De kinderen maken al een beet-

je schoon schip op vrijdag. De ouders en 

leerkrachten op zaterdag. 

Bent u erbij? Meer info vindt u bij de OV. 

Gymlessen 

De komende twee weken komen de gymlessen 

te vervallen in de grote gymzaal. Zoals u mis-

schen al gehoord heeft, worden vluchtelingen, 

vrouwen en kinderen uit Oekraïne hier opgevan-

gen.  

Bram, onze gymdocent zal zeker voor goede ver-

vangende lessen zorgen. En met dit fraaie zonni-

ge weer zijn buitenactiviteiten heerlijk. We ho-

pen dat de mensen uit Oekraïne even tot rust 

kunnen komen. 



 

 

 

Lentekriebels  

In de week van 21 maart begint het weer te kriebelen……We nemen de 

kinderen mee het thema Je lijf is van jou. Bewustwording, vertrouwen 

en omgaan met zijn belangrijke begrippen bij de Lentekriebels. Deze 

keer gaat het over hoe ga je om seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

In de bijlage leest u meer in de ouderbrief. 










