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Data 
1 April verkeersexamen 

verzet naar 8 April ovb 

4 April Aletta Swart  op 

school om 8:30 u/ 

5 April studiedag leerlingen 

vrij 

13 April ovb voetbal finale 

15 April volgende nieuws-

brief 

17-18 April Pasen 

22 April Koningsspelen 

 

OV nieuws: 
Den Boogerd heeft meegedaan aan NL Doet. 
Het doel van de actie was het opruimen, onderhouden en opfleuren 
van het schoolplein en de omgeving. Op vrijdag zijn alle kinderen 
bezig geweest met bezems, stoffer en blik en prikstokken. Groep 1 
tot en met 4 was actief op het schoolplein, terwijl de bovenbouw de 
omgeving van school voor zijn rekening nam. 
Daarna hebben ouders en leerkrachten op vrijdagmiddag en zater-
dag onderhoud gepleegd, schoongemaakt en gezorgd voor nieuwe 
spellen op het schoolplein. Van veraf zijn de geschilderde spellen 
en de mooie plantenbakken te zien. Het was niet alleen een pro-
ductieve, maar ook een gezellige dag voor kinderen, leerkrachten 
en ouders. Naast de toegekende subsidie is er ook veel gespon-
sord. Namens de OV en school: Sponsoren hartelijk dank!  

Ov nieuws: 
Het verkeersexamen wordt verzet ivm de 
sneeuwval naar 8 april ovb. Mocht u dan in 
de gelegenheid zijn om een post te beman-
nen, meldt u zich dan aan bij sandrakar-

bet01@gmail.com of bel/app naar Sandra Karbet, 06-40625601, 

moeder van Maud ;-). 
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YESSSSS  
Onze voetbal kanjers zijn door naar de volgende ronde. Ovb 
worden die gespeeld op woensdag 13 april. 
Dank voor jullie topprestaties. Via juf Arianne worden jullie op 
de hoogte gehouden. 
De OV heeft deze toppers bij het voetballen voorzien van een 
frietje en drinken en ook het inschrijfgeld betaald. 
 
Ook het theorie verkeersexamen is door alle leerlingen van 
groep 7-8 gehaald op 31 maart. 
Van harte proficiat. 

Gezonde school 
 
Nog een paar weken mogen onze kinderen genieten van het lek-
kere schoolfruit. Handig voor thuis even geen fruit mee naar school 
en kennis maken met verschillende smaken. Heel gezond. 
Graag vragen wij uw aandacht voor gezonde traktaties bij de ver-
jaardagen. Ook daar zien we dat kinderen kunnen smullen van al 
het natuurlijke lekkers. 
Helpt u mee om de traktaties zo gezond mogelijk te houden en ook 
de hoeveelheid voor kinderen in gepaste porties? 
Dank hiervoor. 

Herinnering: 
 
As maandag 4 april is onze gezinsbegeleider Aletta Swart 
op school aanwezig in de teamkamer om half 9. 
U bent van harte welkom om kennis te maken, een afspraak 
te maken of uw vraag te stellen. 
 





Vluchtelingen uit Oekraïne 
Zoals u heeft vernomen, blijft de crisisopvang langer in de gym zaal 
van de Maayenbogerd in Aalst. 
Dit betekent voor onze gymlessen dat zij voorlopig nog buiten worden 
gegeven. Met de koude wordt een andere passende activiteit binnen 
gezocht. We zoeken met de gemeente naar een manier om de gym-
lessen wel binnen en dan elders te laten doorgaan. We houden u op 
de hoogte. 
 
De vorige brief EKH en de volgende brief op pagina 5-6 over de rug-
zakjes zijn allerlei initiatieven om de Oekraïense kinderen te onder-
steunen waar mogelijk in deze enorm zware tijden. U vindt de informa-
tie in de brieven hoe u kunt bijdragen als u dat wilt. 

 
 
 
 

Let op  
gewijzigde  
data :  
maandag ipv 
dinsdag. 

 

 



 

 

 




