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Data: 

Meivakantie tot 8 mei 

9 mei start 

school 

Moederdag  8 mei 

Kamp  23-24-25 mei 

Hemelvaart 27 mei 

 

 

NIEUWSBRIEF 22 april 2022 

obs Den Boogerd  

Donkerstraat 17  

5308 KB Aalst  

info@obsdenboogerd.nl  

 0418-672626    

VAKANTIEROOSTER 

 

ZOMERVAKANTIE 23-07-2022 04-09-2022 

HERFSTVVAKANTIE 22-10-2022 30-10-2022 

KERSTVAKANTIE 24-12-2022 08-01-2023 

VOORJAARSVAKANTIE 18-02-2023 26-02-2023 

MEIVAKANTIE 22-04-2023 07-05-2023 

ZOMERVAKANTIE 15-07-2023 27-08-2023 

VRIJE DAGEN ROOSTER 

 

GOEDE VRIJDAG 07-04-2023         vrijdag 

2E PAASDAG 10-04-2023         maandag 

KONINGSDAG 27-04-2023         donderdag 

HEMELVAART 18-05-2023         donderdag 

DAG NA HEMELVAART 19-05-2023          vrijdag 

2e PINKSTERDAG 29-05-2023          maandag 

mailto:info@obsdenboogerd.nl
tel:0418672626


Even voorstellen, ik ben Anneke Nieuwkoop, woon in 

Wijk en Aalburg met mijn man Jaap en dochters Rosema-

rijn en Liselotte. Sinds december 2021 ben ik met pensi-

oen, na een lange loopbaan, waarin vooral gewerkt heb 

met groep 1-2, mijn voorkeursgroep. Ik vind het werken 

in het onderwijs nog steeds het mooiste vak dat er is en 

ben dan ook erg blij dat ik mag invallen bij de kleuters op 

deze mooie school. Tot aan de zomervakantie, ben ik er 

op dinsdag. We gaan in ieder geval proberen er iets moois 

van te makende komende tijd. 

Hoi allemaal,                                                                                      
Via deze nieuwsbrief wil ik me graag voorstellen. Ik ben 
Mushtaaq, Ik ben 31 jaar oud en woon in Breda. Ik ben de nieu-
we leerkracht (vervangster) van groep 1-2. Een leuke nieuwe uitda-
ging! Ik ben op school aanwezig op maandag, woensdag, donderdag 
en vrijdag. Mijn vrije tijd breng ik door met mijn familie en vrienden. 
Ik vind het leuk om met hen samen te koken, wandelen en winkelen. 
Ik heb ontzettend veel zin in om samen met de kinderen en ouders 
een fijn en leerzame tijd van te maken. Verder vind ik het belangrijk 
dat iedereen zich thuis voelt in de klas en zichzelf kan zijn. Mocht u 
vragen hebben dan kunt u altijd even binnenlopen.                                               
Met vriendelijke groet, Mushtaaq Abdullahi. 
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Gymmen met de bus 
 
Vanaf maandag 9 mei gaan de groepen 3 tot en met 8 gymmen in de 
gymzaal van Nederhemert. Ze worden daar naar toe gebracht met de 
bus. De eigen leerkracht gaat mee en Bram de gymdocent geeft de 
gymlessen. Omdat de gymzaal van de Maayenbogerd nog bestemd is 
voor de crisisopvang van de Oekraïense vluchtelingen heeft de ge-
meente hiervoor gezorgd. De gymlessen zijn in principe tot aan de zo-
mervakantie op maandag daar. 
 

 
 
 
 

 

 

 

Ja, 

 obs Den Boogerd 

is ook op  

INSTAGRAM  

te zien en te vol-

gen.   

Klik op de QR code 

en u bent er. 



 

 

 





Koningsspelen 2022 

 

Wat een plezier , 

lekker ontbeten en 

gezongen…  

tot 9 mei! 


