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21 maart Lentekriebels
23 maart Voetbal toernooi
24 maart MR vergadering
25 maart groep 1-2 vrij
1 april verkeersexamen

Tweewekelijks zal deze nieuwsbrief voortaan verschijnen op
vrijdag met nieuwtjes en info van onze school. Op Parro vindt u
dan de informatie van de groep van uw kind en eventuele urgente informatie. De volgende nieuwsbrief komt dan op 1 april.
Goed Nieuws:
Het tweewekelijks testen voor de leerlingen van groep 6-7-8
vervalt per direct. Gezien de maatregelen en ontwikkelingen
niet meer nodig. Bij klachten is zeker het advies testen nog van
kracht.

obs Den Boogerd
Donkerstraat 17
5308 KB Aalst
info@obsdenboogerd.nl
0418-672626

NL DOET
Een hartelijk dank aan alle ouders en hulp
die er was op zaterdag met NL DOET.
De kinderen kunnen weer spelen op een
kleurrijk schoon schoolplein.

Aandacht voor BuurtZorg Jong
Vanaf maandag 4 april verwelkomen wij Aletta Swart als
Jeugd en gezinsmedewerker bij ons op school.
Zij zal elke twee weken op maandagochtend spreekuur houden in de teamkamer om 8:30 uur.
U kunt bij haar terecht voor kleine en grote vragen omtrent
over uw kinderen waar u hulp bij kunt gebruiken. Verderop
in deze nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.

Beste ouders,

Mijn naam is Aletta Swart en ik werk als gezinsbegeleider bij Buurtzorg Jong. Vanaf dit schooljaar ben ik contactpersoon voor
de school van jullie kinderen. Ik ben er om samen met alle betrokkenen te zoeken naar een oplossing op maat, waarbij het
belang van kinderen, ouders én school tot zijn recht komt.

Je kunt met alle kleine en grote vragen over opvoeden en je gezin bij ons terecht. Voorbeelden van vragen zijn:
‘Mijn kinderen maken regelmatig ruzie met elkaar, hoe kan ik dit oplossen?’
‘Ik kom nauwelijks aan het huishouden toe, doordat ik zo druk ben met mijn kinderen. Hoe kan ik dit anders aanpakken?’
‘Mijn kind heeft ADHD en is erg druk, hoe kan ik hier het beste mee omgaan?’
‘Ik heb schulden en te weinig geld om kleding te kopen, wat kan ik doen?’

Ik heb erg veel zin om me in te zetten voor jullie kinderen en jullie school!

Je kunt me bellen of mailen:
telefoon: 06 10 21 19 59
mail: a.swart@bzjong.nl

Of neem contact op via ons algemeen nummer/mailadres Buurtzorg Jong Zaltbommel Dorpen
telefoon 06 - 20744148
mail: zaltbommeldorpen@bzjong.nl
Groet,
Aletta Swart
Buurtzorg Jong Zaltbommel Dorpen

Afgelopen week zijn de eerste vluchtelingen in de
Sporthal opgevangen. Veel vrouwen en kinderen. Enkelen kwamen bij ons op het schoolplein een kijkje nemen. Met handen en voeten en beetje Engels hebben
we met elkaar gesproken.
Op woensdag hebben we op het schoolplein meegezongen met het lied Wij staan hier Sterk.
De landelijke actie van heel veel basisscholen om onze
stemmen te laten horen voor Oekraïne en de vluchtelingen.

Geniet van een heerlijk zonnig weekend!!

