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Data 
 
13/6 Aletta Buurtzorg 
Jong 8:30 u teamkamer 
 
21/6 schoolreisje groep 1-
4 
 
23/6 juffenmiddag/
sponsorloop 
 
23/6 MR vergadering 15:30 
u 
 
 24/6 groep 1-2 lln vrij 

28/6 workshopdag voor-

stelling 

29/6 Nationale Modderdag 

14/7 voorstelling groep 1-8 

13:30– 14:30 u 

14/7 schoolafscheids-

avond groep 8 17-19 u. 

 

Schoolavond groep 8 NIEUWE DATUM!!! 
 
Noteert u aub in uw agenda de veranderde datum: 14/7 om 
17:00 u –19:00 uur met een hapje en een drankje. De leer-
lingen van groep 1-8 voeren eerst de schoolvoorstelling  “De 
wereld van Peer” op onder schooltijd van half 2 tot half 3. 
Daarna gaat iedereen naar huis en komen de kinderen van 
groep 8 terug met hun ouders naar school voor de officiële 
afsluiting van hun basisschooljaren op Den Boogerd. Meer 
info volgt nog. 
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Rapport in juli 
 
Nog een verandering die in de ouderkalender aangepast 
wordt. De laatste rapporten van dit jaar gaan mee op vrijdag 
8 juli, ipv 1 juli.  



 

 

 

Nieuws van de OV Juffenmiddag 
 
 Cadeaus juffen en de sponsorloop op donderdagmiddag 23 juni 

Hiep Hiep Hoera voor de leerkrachten! 

Als de leerkrachten hun verjaardagen vieren op 23 juni is het leuk om hen  
vanuit alle kinderen een cadeau te kunnen overhandigen.  
De OV zorgt voor een kleinigheidje voor alle leerkrachten!  
Heb je leuke ideeën: geef ze door aan Monique, moeder van Casper en Julius.  

 

Alvast een aankondiging voor het laatste stukje van deze feestelijke middag:  
De OV organiseert een feestelijke sponsorloop!  
Het is al een tijdje geleden dat dit georganiseerd is,  
maar misschien weten de oudere leerlingen deze leuke activiteit nog!  
Kinderen gaan vooraf op zoek naar sponsoren die per rondje, 
 of een totaalbedrag sponsoren.  
Achteraf wordt dit geld geïnd, en terug mee naar school toegenomen.  
Dit geld wordt gebruikt om extra leuke dingen te kunnen organiseren 
 voor alle leerlingen.  
Het is erg leuk al ouders/opa’s en oma’s de kinderen langs het rondje ko-
men 
Aanmoedigen en zo een gezellig momentje ervan maken. 
Verdere info volgt nog maar alvast om in de agenda te noteren. 

 



 

                                   Kamp Vught   

  
In de klas kregen we van de juf een boekje genaamd Lege Plekken .  
Daarin leerden we over verschillende verhalen van verschillende mensen in de oorlog.  
Ook keken we een kleine film over een verhaal van het joodse meisje Roosje Mozes.  
En toen was het zover, vrijdag 13 mei gingen we met groep 7en 8 naar Kamp Vught. Onze groepen werden gesplitst groep 
7 apart en groep 8 apart. Toen vertelde de gids wat over Roosje Mozes en over het Kamp en eerst keken we bij de maquette 
van Kamp Vught hoe het er in de oorlogstijd uit zag. Je kunt je wel voorstellen dat het veel groter was dan dat er nu over 
is.  
Daarna zijn we naar het crematorium van het kamp wezen bekijken en dat was net zoals het vroeger in de oorlog was. Er 
stonden 2 grote ovens in waar je dan als je dood was ingeschoven werd en verbrandde. Daarna zijn we een barak in gegaan. 
Die was net nagemaakt van hoe het was. We kregen uitleg wat je deed als je ging slapen bijv. en ook veel over de pakken 
en het eten. We hebben de badkamer van de barak gezien daar moest je met 240 mensen in een half uur wassen en klaarma-
ken. Ook hebben we de eetzaal gezien en ook de slaapzalen met een kussen/ matras van een jute zak met daarin stro. Ook 
heeft de gids ons laten zien wat mensen stiekem meesmokkelden zoals een foto van iemands vrouw met een potloodje en 
een knoopje.  
Daarna zijn we bij het kindermonument wezen kijken waar alle joodse kinderen herdacht worden die zijn overleden zijn 
voor of tijdens het kindertransport. Het jongste kindje was 6 dagen oud! Als je een steen meehad, mocht je je steen ook daar 
neerleggen, want dat doen alle joden als een herdenking aan iemand. We hebben ook het prikkeldraad en de wachttorens 
gezien. Ook hebben we bekladden stenen gezien. Ik vind het erg respectloos als je stenen beklad waar namen op staan van 
de mensen die daar doodgeschoten zijn. In Kamp Vught zijn er 750 overleden de rest is vaak door gestuurd naar andere 
kampen of zelf vernietigingskampen. Daar hebben we ook nog veel uitleg gehad en ook over de familie Roosje Mozes en 
andere joden. Daarna zijn we het bos in gegaan naar de fusillade plaats van Kamp Vught we moesten wel een eindje lopen 
maar dat was het ook waard. Je zag stenen met namen en bloemenliggen en een diepe soort kuil.  
Als je nadenkt over dat ze zover moesten lopen en daarna neergeschoten werden is best heftig.  
Samengevat een interessant tripje om te gaan doen, maar het is wel heftig en tegelijk ook heel erg mooi. Dit was mijn erva-
ring.  
Groetjes Jasmijn   

 

 

Nieuws vanuit de groepen.. 



 

 

Nieuws vanuit de groepen.. 

Schoolkamp 2022   

We gingen maandag 23 mei op kamp we gingen rond kwart over negen de bus in de heen reis was heel gezellig na een half 

uurtje waren we aangekomen bij de zonnewende in Sint Michelsgestel we mochten eerst het terrein verkennen en spelen in 

de speeltuin rond 10 uur konen we het huisje in. We mochten versiering meenemen om de kamer te versieren het thema was 

WIE IS DE MOL het eerste spel was het trappen spel dan moest je met een groepje kinderen op een trap staan en dan moest 

er telkens een kind naar beneden komen en die kreeg en vraag. Na het spel had je vrije tijd we gingen naar onze kamer en 

gingen we kletsen en veel spelletjes spelen en buiten spelen  na de vrijetijd gingen we verder met een spel dat was het code 

spel we kregen een kaart mee waar op een kruis stond op die plek lag een potje met een brief er in er stond op dat er  een 

code in je mollenboekje dat bleek het telefoon nummer van juf Phia te zijn. We moesten haar vinden en kregen we de volgen-

de opdracht dat we met drop veters een lijn naar de andere boom moesten spannen. Aan het einde van de middag deden we 

denkers en doeners, een groepje moest raadsels op lossen en de andere groep moest een toren bouwen. Zij kregen te horen 

dat de hoogte van de toren bepaald wie er gewonnen had, maar eigenlijk was het de laagste toren!  We wonnen, ons groepje 

had de laagste toren dus wij hadden gewonnen. In de avond deden we het spel genaamd de nachtwacht,  dan had je een dob-

belsteen en als je 6 gooide mocht je iets eten. Aan het einde van de dag gingen we de mollenquiz doen, ik stemde op Pim 

want dat was mij hoofdverdachte. Op dinsdag deden we het takkenspel, wij kregen te horen dat we takken moesten vinden 

maar ze mochten niet langer als 10 cm uit de tas of kras maar er hingen overal letters in het bos die hadden wij wel gezien 

maar niet echt op gelet OEPS! En die letters moesten we hebben! Na het takkenspel hebben we smokkelaartje gedaan dan 

had je flippo's die naar de overkant van het bos moesten en dan kreeg je er elke keer een bij maar er stonden ook andere kin-

deren in het bos en die moesten de flippo's bij ons vinden daarna hadden we weer een mollentest ik ging weer op Pim. Na de 

mollenquiz hadden we de bonte avond ik was met de andere meiden als laatste aan de beurt met het liedje Bad ik had par-

typoppers mee genomen maar eentje deed het niet  wij waren 2e geworden daarna hadden we een klein feestje! Op woens-

dag toen deden we kamertje verhuren op de stoep, dan moest je een muurtje dicht maken en kreeg je wat er in ligt. Daarna 

deden we master mind dan moest  je voor werpen met een kleur die in het bos lagen moest je zoeken en moet die kleur van 

dat voorwerp kon je kleurpotloden krijgen van de juf er lagen 6 kleuren voorwerpen in het bos maar je had er 4 nodig voor de 

code maar welke kleur wist niemand, behalve de juf.  Daarna hadden we de laatste mollen quiz ik ging weer op Pim hij bleek 

de mol te zijn! Senn had  gewonnen, want die had de meeste punten en kreeg een cadeau dat was een beetje uitgezocht van 

het geld die we hebben gewonnen met alle spellen en  daarna moesten we helaas naar huis en niet vergeten:  

 We hebben heel veel lol gehad en veel snoepjes gegeten!  

  

                                 Gr danielle k :)   


