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Data 
 

18 okt opening zwerfboek-

station 

21 oktober afsluiting KBW 

22-30 okt herfstvakantie 

 

 

Juf Roos komt op dinsdag 18 oktober afscheid nemen van 
groep 1-2  en nog op kraambezoek. Koda komt natuurlijk 
ook mee. In de klas nemen de kinderen afscheid van juf 
Roos. U als ouder kunt om half 3 afscheid nemen en dag 
zeggen als u dat wilt. Juf Nienke zal nog eea op Parro ver-
melden voor de betreffende ouders van groep 1-2. Na half 
drie neemt het team afscheid van juf Roos. We wensen haar 
het allerbeste en veel plezier op haar nieuwe school. Dag 
lieve juf Roos en dank je wel. 

NIEUWSBRIEF 7 oktober 2021 

obs Den Boogerd  

Donkerstraat 17  

5308 KB Aalst  

info@obsdenboogerd.nl  

 0418-672626    

mailto:info@obsdenboogerd.nl
tel:0418672626


  

Nieuws vanuit de Oudervereniging 

 We hebben er een nieuw lid bij! Antoinette (de moeder 
van Dario en Senna, groep 6 en groep 7) heeft zich na de 
informatieavond van 21 september enthousiast aangemeld 
bij de OV. Welkom Antoinette! 

We zoeken een nieuwe redacteur voor de schoolkrant! Clau-
dia heeft dit jarenlang gedaan, maar zij is afgelopen zomer 
met het hele gezin naar Frankrijk verhuisd. Wie lijkt het leuk 
om dit schooljaar aan de slag te gaan met de schoolkrant? Of 
ken je wellicht iemand in jouw omgeving die handig is met het 
digitaal vormgeven en samenvoegen van stukjes tekst, teke-
ningen en foto’s voor het laten afdrukken van de schoolkrant? 
We horen het heel graag! 

Hallo! Mijn naam is Cris de Groot en ik ben jongerenwerker vanuit de organisatie Buurt-
zorg Jong. Mijn collega Freek Janssen en ik zijn hoofdzakelijk te vinden als jongerenwer-
kers in de dorpskernen van de gemeente Zaltbommel. 
 
Wij organiseren en ondersteunen onder andere activiteiten voor jeugd tussen de 10 en 23 
jaar. Daarnaast zijn wij op straat aanwezig om de jongeren te treffen en in gesprek te gaan 
over wat er leeft en speelt onder de jongeren. Vanuit daar kunnen wij kijken welke rol wij 
kunnen spelen en waar we de jongeren kunnen ondersteunen. Ook zijn wij toekomst coa-
ches waarbij wij jongeren, vanuit individuele begeleiding, met welke vraag dan ook onder-
steunen en helpen. 
 
Op dit moment hebben wij in Aalst deze activiteiten: 
 

• Zaalvoetbal 10-14 jaar in de gymzaal elke woensdag van 16:00-17:00. 

• Rots en water training groep 7/8 in de gymzaal elke vrijdag van 16:00-17:00. 

• Na de kerst vakantie willen we ook weer gaan starten met jachtseizoen op de donder-
dag van 18:00-19:30. 

 
Bij vragen hoor ik het graag! 
 
Cris de Groot 
c.degroot@bzjong.nl 
06 10 57 24 61 
 

Als er vragen zijn naar activiteiten of ondersteuning vanuit ons voor de leeftijd onder de 10 jaar dan kun je ook bij mij 
terecht en kan ik kijken wat ik kan betekenen. 



 

 

 

FIETSVERLICHTINGSACTIE  

Elk dag fietsen veel kinderen van Obs den Boogerd naar school. Goede fiets-
verlichting is enorm belangrijk!  Daarom heeft OBS Den Boogerd op woens-
dag 19 oktober een verlichtingsactie. 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen veilig naar school fietsen. Helemaal 
nu de dagen weer korter zijn en het vroeger donker is. Om alle kinderen van OBS 
Den Boogerd met goede fietsverlichting op pad te laten gaan zullen we alle fietsen 
op school controleren. We controleren met name de fietsverlichting maar ook ande-
re belangrijke onderdelen van de fiets zoals remmen. 

Van alle kinderen vanaf groep 3 wordt woensdag 19 oktober verwacht dat ze op 
de fiets naar school komen. Bij de controle krijgen de kinderen een kaart mee naar 
huis waarop staat of de verlichting goed was en wat er mogelijk nog moet gebeu-
ren. Eenvoudige dingen kunnen eventueel ter plekke worden gemaakt maar het is 
belangrijk dat u op de kaart achteraf kijkt wat er mogelijk gemaakt moet worden. De 
kinderen vonden afgelopen jaren de controle leuk en leerzaam.  

Ik zoek voor die ochtend nog hulp! Wil iemand mij 2 uurtjes helpen? Je hoeft niet 
perse handig te zijn!  

Mocht je willen helpen, mij graag bellen of appen op 0653217860 

Groeten,  
Marit van Koolwijk verkeersouder  



De OV heeft deze vier nieuwe boeken geschonken aan de kinderen 
ter ere van de Kinderboekenweek. Heel veel leesplezier toegewenst  

 

Afgelopen maandag zijn we gestart met de Kinderboekenweek. 
Gerion heeft de opening gedaan op het schoolplein waarop de 
leerlingen in het groen gekleed en met een knuffel een lied over 
dieren hebben gezongen. Daarnaast werd door de oudercommissie 
per klas een boek aangeboden passend bij het thema.   

Start Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen  

Nieuws vanuit de groepen.. 



Na de opening zijn de kinderen in de klassen volop aan de slag gegaan met het 
tekenen van hun knuffel, met het verzinnen van verhalen bij knuffels en met 
het poten van zaadjes en stekjes. De kinderen van groep 7-8 hebben samen 
met de kinderen van groep 1-2 aan een verhaal over hun knuffel gemaakt.      

 

 

Nieuws vanuit de groepen.. 






