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Data 
 
20-21 april  
Eind cito groep 8 
 
22 april Koningsdag  

23 april start mei va-

kantie 

Week van 9 mei lui-

zencontrole. 

 

 

 
Het laatste Corona nieuws 
 
Confirmatietest bij GGD niet meer nodig na positie-
ve zelftest 
Het dringende advies om na een positieve zelftest een testafspraak bij de GGD 
te plannen vervalt vanaf maandag 11 april 2022. Een zelftest is vanaf dat mo-
ment voldoende.  Testen bij klachten blijft wel het advies. 
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Onze voetballers van groep 7-8 waren de kanjers van 
afgelopen week. Ze brachten het tot de finales…. Het 
was heel spannend. 
Uiteindelijk sloten de jongens hun wedstrijden af met een 
7e plek van de twee poules. Her en der teleurstelling maar 
fijn gespeeld en op naar de volgende keer. De meiden 
hebben het zeer ver geschopt. Eervol onderuit in de wed-
strijd tegen sterke tegenstanders met 6-1. Een grote beker 
voor de 2e plek kwam mee terug naar school en een wel-
verdiend applaus is voor hen. Knap gedaan meiden!!  

 

 

Vrijdag 22 april zijn de koningsspelen bij ons op 

school. Wilt u nog meehelpen met de verschillende 

activiteiten, geeft u zich dan op bij 

c.rossius@obsdenboogerd.nl  Fijn!!   Op 27 april 

wordt er een aubade gebracht door de Oranjevere-

niging in Aalst. Uw kind is uitgenodigd om mee te 

zingen met het Koningsspelen lied van dit jaar ;  

 



KAMP 

Op 23-24-25 mei gaan de kinderen van groep 5 

 tot en 8 op kamp. Daar hebben we zin in. 

U ontvangt binnenkort alle in en outs over deze dagen en wat 

u moet weten. 

In de eerste brief over het kamp, hebben we u het betalings-

verzoek gedaan. Mocht u dit nog niet voldaan hebben dan 

kunt u dit bericht als een herinnering beschouwen. Zou u een 

gespreide betaling wensen, dan is dit zeker mogelijk. Neemt u 

dan contact op met school. 



Op deze fiets hebben Duuk en Justin natuurlijk niet hun ver-

keersexamen gehaald. Ze hebben hem vakkundig in elkaar 

gezet mbv de handleiding. Nu kunnen de jongere kinderen er 

weer fijn op rondcrossen. 

Dank Justin en Duuk!! 

 

Vrolijk Pasen! 



De maand 

afsluiting 

van april 




