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Data 
18 juli kennismaken nieu-
we groep 
19 juliAfscheid juf Anneke 
en juf Annette 
20 juli laatste dag groep 8 
21 juli afscheid juf Claudia 
en juf Mushtaaq 
21 juli laatste schooldag 
22 juli alle leerlingen vrij 
5 sept eerste schooldag 

 

Maandag 18 juli naar de nieuwe groep kennismaken 
 
As. Maandag gaan de kinderen kennismaken met hun nieuwe groep. 
Even snuffelen, kijken en kletsen hoe het er daar aan toe gaat. 
De juffen blijven in dezelfde groep als dit jaar: 
Gr 1-2   juf Roos, vervanging tot 14 nov door juf Nienke 
Gr 3-4   juf Mirte 
Gr 5-6   juf Phia 
Gr 7-8   juf Arianne 
Ook al zijn onze juffen bekend, toch altijd fijn om beter kennis te maken. 
We wensen de kinderen en de juffen veel plezier in leren toe. 
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Afscheid van een paar fijne collega’s 
 
Volgend jaar schooljaar zijn juf Claudia, juf Mushtaaq en juf Anneke 
werkzaam op andere scholen buiten de stichting STROOMM. Juf An-
nette die de afgelopen weken ook bij ons heeft ingevallen, zien we 
waarschijnlijk weer eens terug bij invalwerkzaamheden. Zeker fijn, 
Graag willen wij deze vier collega’s heel hartelijk danken voor al hun 
inzet, enthousiasme en ondersteuning aan onze kinderen maar ook 
voor ons als team. Op donderdag en vrijdag nemen 
wij afscheid van hen. U als ouders kunt hen nog tot 
dinsdag of donderdag begroeten. 
Obs Den Boogerd wenst deze vier kanjer collega’s 
een hele fijne zomervakantie en het allerbeste op hun 
nieuwe school. Het ga jullie goed!! 

Herinnering voor volgend schooljaar groep 1-4 
 
Voor de groepen 1-2 en 3-4 worden de schooltij-
den op woensdag en vrijdag gelijkgetrokken  
met de tijden van groep 5-8.De nieuwe tijd dat de 
school uit is, is om 
 
                                        12:15 u  
 
Deze tijd is al eerder dit jaar vastgesteld door het 
team en de MR en aan u als ouder medegedeeld. 

Nieuwe collega’s in schooljaar 22-23 
Voor de ondersteunende werkzaamheden van de groepen, 
groepjes leerlingen en de leerkrachten hebben we een fijne 
collega gevonden, juf Marleen. Zij werkt als leraarondersteu-
ner per 1 september bij ons op school. Op ma di hele dag en 
vrijdag ochtend. 
Voor de vervanging van juf Roos tot 14 november komt juf 
Nienke werken, fulltime in groep 1-2. 
Beiden zullen zich nog nader aan u voorstellen. Wij zijn heel 
blij met onze nieuwe collega’s en continuering van goed on-
derwijs in de groepen. 



Woensdag 20 juli 12 uur 
 
Is het echt zover de allerlaatste schooldag van groep 8. 
We gooien ze de deur uit…… met zachte landing hoor. 
We nodigen u als ouders hier speciaal voor uit. Na 8 jaar den Boo-
gerd is het tijd voor een nieuwe stap een nieuwe fase, naar het VO. 
Team obs Den Boogerd wenst Fiene, Maud, Jasmijn, Didi, Sem, 
Justin, Max, Gydo, Nanja, An Mei, Yari, Indy, Danielle en Yuna     
heel veel geluk, plezier en wijsheid toe op hun nieuwe scholen. Blijf 
jezelf, ben trots op wat je kunt en maak er een mooie toekomst van. 
Kom vooral nog een keer kletsen en vertellen hoe het met je gaat. 
 

Data voor volgend schooljaar alvast: 
 
Ma      5 sept  start schooljaar 
Woe   21 sept info avond en info markt voor alle ouders in de groep                                                        
van uw kind 
3 oktober  week van de startgesprekken met uw kind en leerkracht. 
Woe   5 okt  schoolfotograaf 
 
In de eerste schoolweek ontvangt u de nieuwe schoolkalender. De 
schoolgids is dan op de website te lezen. 
 

Corona 
 
Het lijkt er niet zo te zijn en niets is minder waar. Ook wij 
hebben hier nog steeds mee te maken. Op school blijven we 
ventileren en handen wassen. De enige twee adviezen die 
nu gelden. Naast thuis testen bij klachten en thuis blijven bij 
een positieve test. Mocht u testen willen hebben voor thuis 
voor de vakantie, u kunt ze op school afhalen. We hopen op 
een rustige start en najaar en houden op de hoogte van de 
dan geldende ontwikkelingen. 
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Nieuws vanuit de OV    Avondvierdaagse 
 
Van dinsdag 5 juli tot en met vrijdag 8 juli hebben een grote club kin-
deren van Den Boogerd meegedaan aan de Avondvierdaagse. Er is 
gelopen in Kerkdriel, Hedel, Brakel en in Zaltbommel. Het waren top 
avonden: het was lekker weer,  vanuit het vernieuwde liedjesboek 
zijn er luidkeels liedjes gezongen, en tussendoor waren er stops 
waarbij leerkrachten iets lekkers uitgedeeld hebben. Het waren ge-
zellige, fijne avonden voor de kinderen en de meelopende ouders. 

Volgend jaar weer met z'n allen!? 
 

Opbrengst sponsorloop 
 
Wat is er hard gewerkt door de kinderen van Den Boogerd. Eerst 
sponsors zoeken en daarna rennen tijdens de sponsorloop! Dit heeft 
geresulteerd in een fantastisch eindbedrag van  
 

€1764,90.  

 
Een bedrag om ontzettend trots op te zijn, en hierbij willen we alle 
kinderen en sponsors nogmaals van harte bedanken voor hun bij-
drage. 

 

Nieuw persoon in de OV 
In de vorige nieuwsbrief vroegen wij of meer ouders 
in de OV zouden willen om samen leuke dingen te 
bedenken en organiseren. Lisette, moeder van De-
an (groep 1-2) en Sky (groep 5) heeft zich al aan-
gemeld. Super leuk! Mochten er nog meer ouders 
willen aansluiten: van harte welkom!  



Zomerlezen 2022                                                           

 

Zwemmen of buitenspelen tijdens de vakantie is natuurlijk heel belangrijk en leuk! Maar je moet 

eigenlijk ook lezen, om het lezen te onderhouden. Als je goed kunt lezen, dan kun je de hele 

wereld aan.  

Hoe houd je je kind aan het lezen in de zomervakantie? Met de Zomer-Lees-Expeditie vol puz-

zels en opdrachten wordt lezen een spel! 

Je kind heeft van school een doeblad met een landkaart gekregen. Op de landkaart houd je sa-

men bij welke boeken er in de vakantie (voor)gelezen zijn en kun je samen leuke puzzels en 

raadsels oplossen.  

Wist je dat je met je lidmaatschap van de bibliotheek, gratis voor kinderen tot 18 jaar, ook ge-

bruik kunt maken van heel veel e-books en luisterboeken? Ideaal voor de vakantie. Geen ge-

sjouw met boeken, maar gewoon te lezen op je tablet of telefoon. Kijk eens op: 

www.onlinebibliotheek.nl en/of download de app. 

Daarnaast heeft Bereslim speciaal voor beginnende lezers 8 nieuwe digitale AVI-boeken be-

schikbaar gesteld. Via deze link kun je met de onderstaande inlogcode de boeken beluisteren 

en meelezen. Ook zijn er bijna 100 digitale prentenboeken waarbij je heerlijk kunt wegdromen.  

 

Gebruikersnaam: bereslim102066 

Wachtwoord: LeesAvontuur2022  

 

Namens Bibliotheek Rivierenland, een fijne vakantie met veel leesplezier! 

 

Lekker lezen, even wegdromen, 

ontspannen, plezier……. 

http://www.onlinebibliotheek.nl
https://next.bereslim.nl/login/login




Nagenieten van  


