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Beste kinderen en ouders, 
Na vier jaar hier gewerkt te hebben is het tijd voor een nieuwe 
uitdaging. Na mijn zwangerschapsverlof begin ik op een grotere 
school dichterbij huis. 
Ik heb altijd met veel plezier op OBS Den Boogerd gewerkt. Ik wil 
iedereen bedanken voor hun inzet en enthousiasme. 
Binnenkort kom ik nog een keer langs om afscheid te nemen.  
Voor nu wens ik iedereen nog veel succes en veel plezier op 
school. 
Warme groet, Roos 
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Mijn naam is Marleen van Beek-Hermkens. Ik ben 51 jaar en woon in Rosmalen met mijn 

man Joost en onze tweeling van 16 jaar, Loes en Niek. Sinds 1 augustus ben ik als leer-

krachtondersteuner in dienst getreden bij OBS Den Boogerd. Het komende schooljaar ga 

ik schoolbreed leerlingen begeleiden op het gebied van lezen en rekenen en ga ik aan de 

slag met de Plusklas in de middenbouw. Daarnaast ga ik deelnemen aan de MR. Hier-

voor heb ik één jaar als groepsleerkracht in Well gewerkt.  

Ik heb in juni 2021 mijn Pabo-diploma aan de Flexibele Deeltijd Opleiding behaald. Daar-

voor heb ik een carrière gehad als Sociaal Geografe. De overstap naar het onderwijs is 

een bewuste keuze geweest en ik heb erg veel zin om het komende jaar aan de slag te gaan bij OBS Den Boo-

gerd! Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdagochtend. 

Graag tot ziens! 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Nienke Bressers, ik ben 23 jaar oud en woon in Gemonde.  
De komende drie maanden ben ik vijf dagen in de week de leerkracht van groep 1/2.  

Ik geniet ontzettend van het werken met de kleuters, want elke dag is weer anders! Het 

stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling en daarbij activiteiten te doen die passen 

bij de interesses vind ik het allerleukst! In het weekend ben ik vaak op de tennisbaan te 

vinden. Ook ben ik dol op skiën. Komende winter zal ik vooral op de piste te vinden zijn! 

 Als je nog vragen hebt, kom gerust een keertje langs of stuur mij een berichtje via Par-

ro. 



 

        Schoolfruit                       
Vanaf afgelopen week tot ongeveer fe-
bruari, ontvangen we elke week voor 
zeker driedagen fruit voor alle kinderen. 
Lekker en gezond. Op dinsdag woensdag 
en donderdag hoeft uw kind geen fruit 
mee naar school te nemen. Deze week 
peertjes, appeltjes en worteltjes. Ook zijn 
er ouders bereid gevonden om het fruit te 
snijden. Dank daarvoor!! 

Gevraagd vrijwilligers voor ons schoolplein en tuin. 
 
Wie o wie zou ons eens in de zoveel tijd willen ondersteu-
nen met het op orde houden en onderhouden van het groen 
op ons schoolplein?  
Zijn er mensen met groene vingers en tijd of kent u iemand 
die deze fijne taak op zich zou willen nemen? Neemt u dan 
contact op met juf Gerion. Onze dank is groot. 



Afgelopen week heeft uw kind het 
boekje van Sjors creatief en spor-
tief mee naar huis gekregen. Dit 
mooie initiatief van de gemeente 
biedt uw kind talloze activiteiten 
tegen fraaie prijzen om aan deel 
te nemen of de te ontdekken of 
een bepaalde sport of hobby iets 
voor uw kind is. 
U kunt uw kind al inschrijven. 
Veel spelplezier! 

Woensdag 14 september komen de ouders op school om te      
luizenpluizen. 
Elke keer na een schoolvakantie controleren deze ouders de ha-
ren van uw kind. Let u er aub op dat haren los zijn en zonder gel wat 
het controleren makkelijker maakt. 
Mochten deze ouders luizen of neten vinden, dan wordt u door de 
eigen leerkracht daarvan op de hoogte gesteld. Zaak is dan om uw 
kind dan zsm thuis te behandelen. In de link hieronder vindt u meer 
informatie. 
 
Luizen pluizen - GGD West-Brabant (ggdwb.nl)  

 
 
In het 
komend schooljaar zal Aletta de Jong ook weer aanwezig 
zijn op de maandagochtenden bij ons op school voor kleine 
of grote opvoedingsvragen. De eerst volgende datum is 
maandag 3 oktober meteen om half 9 ‘s ochtends in de 
teamkamer. Zie de komende twee posters voor de volgende 
activiteiten om kinderen en ouders te ondersteunen. 

https://www.ggdwb.nl/mijn-kind/luizen-pluizen/






                  Inschrijven doet u via: 

       Www.bommelerwaardbeweegt.nl 

 


