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27-09:  MR vergadering 

28-09:  Kraanwaterdag/ 

start Kinderpostzegels/ 

bezoek slot Loevenstein 

gr 7-8 

29-09:  Kanjertraining 

theater dag 

30-09:  maandafsluiting 

03-10;opening Kinder-

boekenweek Gi-Ga-

Groen/ BZJ Aletta 

05-10: schoolfotograaf 
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Data nieuwsbrief 
 
Deze nieuwsbrief verschijnt twee wekelijks. 9-23 sept., 7-21 
okt, 4-18 nov en 2-16 dec etc. 
Ook op Instagram kunt u ons volgen en op de website van 
obs den Boogerd. 

 

 

 

Kinderboekenweek 2022  GI-GA-GROEN 

Op 5 oktober start de landelijke Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema 'Gi-Ga-Groen'!                                                                               
Wij starten op maandag 3 oktober..... we kunnen niet wachten.....                                                                                                                 
We willen de Kinderboekenweek feestelijk openen met een liedje en een dansje, waarbij de kinderen op die dag in 
het groen gekleed naar school mogen komen. Ook mogen ze een knuffel meenemen (het liefst in het thema 
'Dieren').  

Tijdens de start van de Kinderboekenweek willen we de kinderen ook plantjes, stekjes en zaadjes laten poten, zodat ze 
kunnen ontdekken hoe de natuur groeit en bloeit. Hiervoor willen we graag kleine drinkpakjes gebruiken. Als u de bo-
venkant afknipt en schoonmaakt, kan uw kind deze mee naar school nemen. Kunt u er meer meegeven (maximaal 3)? 
Dan is dat fijn! Heeft u nog stekjes, plantjes of zaadjes die we kunnen gebruiken, dan kunt u deze ook meegeven.       
Alvast bedankt!  
 
De Kinderboekenweek sluiten we feestelijk af op 21 oktober. U ontvangt tegen die tijd bericht over hoe we deze gezamenlijk afslui-
ten!    





 

 

 



Groep 7/8 is de eerste weken bezig geweest met politiek ter voorbereiding op prinsjesdag. Ze weten nu alles 
over democratie, de eerste en tweede kamer, de miljoenennota en ze hebben zelf ook debatten gevoerd. 

Als afsluiting van het project gaan ze a.s. woensdag 28 september naar slot Loevestein voor een museumles 
over Hugo de Groot. 

Hier ook nog wat foto's van een bewegend leren les over onderwerp, gezegde en lijdend voorwerp. Fijn week-
end. Groetjes juf Arianne. 





        Woensdag 28 september Kraanwaterdag. Wij doen mee! 




