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Data 
 

5–8 juli avondvierdaagse 

8 juli rapport mee 

11 juli Aletta BJZ op school 

14 juli de wereld van Peer 

 

                                                      
Alvast oefenen in het thea-
ter voor de Wereld van 
Peer.  
Welke mooie verrassing 
gaat dit worden op 14 juli? 
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Studiedagen voor het schooljaar 2022-2023 
Het rooster van de vakanties en de vrije dagen heeft u al ont-
vangen in een eerdere nieuwsbrief. Hier voegen wij de stu-
diedagen nog aan toe. In de eerste week van het nieuwe 
schooljaar ontvangt u de kalender. 
 

Vanuit de OV 

Wat hebben we vorige week een warme, leuke sponsorloop gehad. Alle 
kinderen hebben ontzettend hun best gedaan! Wij als OV zijn nu al ontzet-
tend trots op de kinderen en het behaalde resultaat! Een groot gedeelte 
heeft het geld ook alweer ingeleverd op school. Mocht dit nog moeten ge-
beuren, graag zo snel mogelijk.  
Groep 8 heeft dit jaar, als afsluiting van hun schoolloopbaan nog een leuk uit-
je tegoed. Voor alle andere kinderen wordt het geld volgend schooljaar aan 
leuke activiteiten of dingen besteed. 

Mocht je het leuk vinden om mee te denken en te organiseren: de OV kan 
altijd nieuwe leden gebruiken! We zouden het erg leuk vinden als er volgend 
jaar meer mensen in de OV zitten. Spreek ons aan als je wilt deelnemen, of 
voor meer informatie. 
Naast fijn samenwerken is het ook gezellig om samen te doen! 

    
 
 
Nela uit groep 7 heeft 28 
juni een zusje gekregen, 
Iga! Van harte proficiat! 

studiedag 4 –11-2022 vrijdag 

studiedag 6-12-2022 dinsdag 

studiemiddag 23-12-2022 vrijdag 

studiedag 8-02-2023 woensdag 

studiedag 17-05-2023 woensdag 

studiedag 22-06-2023 donderdag 

studiemiddag 14-07-2023 vrijdag 



 

Uitnodiging 

   
 

 

Donderdag 14 juli willen de kinderen van DEN BOO-

GERD u uitnodigen voor hun voorstelling                         

                ‘De wereld van Peer’. 
De muzikale voorstelling wordt gehouden in ’t Gement en start om 13:45 uur.  

Vanaf 13:30 uur gaat de deur open en kunt u binnenlopen voor een lekker kopje koffie/ thee. Gezien de 

grootte van de zaal en de te verwachten opkomst, vragen wij u vriendelijk om zoveel mogelijk rekening 

te houden met dat er plaats is voor ong. 200 genodigden die kunnen zitten en een aantal gasten kunnen 

nog staan. (denk aan twee gasten per leerling) 

Na afloop is er op het schoolplein ook nog een verrassing voor alle ouders/gasten als bedankje voor uw 

bijdrage en hulp dit schooljaar. 
Het verhaal: 

Onder de grond leven de trollen. Dat zijn vrolijke, een tikje ondeugende wezentjes die zingend en dansend door het leven gaan. Maar op een dag 

horen ze dat er boven de grond iets aan de hand is. Boven de trollengrond bevindt zich het klaslokaal van Peer. Zijn klasgenoten zijn boos omdat 

hij de taart voor de juf haar verjaardag heeft verpest en willen dat hij vertrekt. 

Gvb   ?Het vriendinnetje van Peer, Solvei, ziet het met lede ogen aan. Peer zoekt zijn toevlucht bij de trollen, maar als ze punten van zijn oren wil-

len knippen vertrekt hij weer. Hij reist de hele wereld over en wordt een beroemde vlogger. 

Maar beroemd zijn is ook niet alles, hij wil weer terug naar school, waar Solvei op hem wacht. Maar als hij nog steeds niet welkom is, gaat hij weer 

naar de trollen, die hem vertellen dat het nu door de klimaatproblemen veel te warm is onder de grond. Peer wil graag helpen en vraagt zijn vol-

gers het klimaat mee te redden… Eind goed, al goed.     

 

 

                                                                                                                                                         

Wij wensen u heel veel 

plezier! De kinderen 

hebben er zin in. 

Team obs Den Boogerd. 



Gelukkig hebben we de foto’s nog…….. 

Juffenmiddag: gezellig spelle-

tjes doen en een lekkere trak-

tatie gemaakt door de leer-

lingen raad. 



Sponsorloop wat een kanjers in dat warme weer, ge-

lukkig wel een sproeier en drinken. Groep 1-2 aan het 

rijmen en lekker met modder spelen….. 


