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Data 
24-28 oktober herfstvakantie 

31 oktober start Rots en 

watertraining groep 5-6 op 

school 

7 nov bezoek Aletta BZJ 

 

 

Ouderbijdrage 2022-2023 
Komende week ontvangt u per mail het vriendelijke verzoek tot het betalen 
van de vrijwillige ouderbijdrage voor dit jaar. Dit bedrag kunt u met Ideal 
betalen. Makkelijk en het wijst zich van zelf. 12,50 per gezin en 10 euro per 
kind.  Zoals u op de informatie avond heeft kunnen horen, wordt de ouder-
bijdrage voor alle activiteiten gebruikt voor uw kinderen. Nieuw is dit jaar 
dat we volledig digitaal de bijdrage kunnen incasseren. Vorig jaar hebben 
we het innen van de ouderbijdrage verplaatst  naar dit schooljaar ivm coro-
na waardoor we minder hebben kunnen uitvoeren. Dit jaar hopen we weer 
op uw bijdrage en dat het organiseren van alle leuke gezellige en leerzame 
activiteiten door kunnen gaan. Onze dank is groot. 
De oudervereniging ziet uw bijdrage graag tegemoet. Voor evt vragen kunt 
u terecht bij de oudervereniging. 

NIEUWSBRIEF 21 oktober 2022 

obs Den Boogerd  

Donkerstraat 17  

5308 KB Aalst  

info@obsdenboogerd.nl  

 0418-672626    

mailto:info@obsdenboogerd.nl
tel:0418672626


 

 

 

 



De oudercommissie heeft obs Den Boogerd verrast met een heuse KinderzwerfboekStation. 
Dé perfecte ruilplek voor gelezen kinderboeken voor alle kinderen uit Aalst en verre omge-
ving! 
Deze ochtend werd het zwerfboekstation onder luid applaus van alle kinderen en ouders 
door de leerlingenraad van obs Den Boogerd geopend. 
Het Kinderzwerfboek is een initiatief van het Nationaal Fonds Kinderhulp en wil alle kinderen 
de mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen. 

Hoe werkt het 
Je kiest een boek dat je leuk lijkt. Het boek is nu van jou, je mag er mee doen wat je wilt! Je 
mag het lezen, thuis houden of verder laten zwerven in de wachtkamer bij de tandarts, de 
kantine van de voetbalclub of bij je nichtje of neefje. Je mag ook zelf een zwerfboek brengen 
maar het moet niet. 
Wil je een kinderboek laten zwerven en wil je het graag volgen om te zien waar het terecht 
komen zal. Meld je boek dan eerst aan op www.kinderzwerfboek.nl. 
Heb je een kinderzwerfboek mee genomen uit de kast waar een zwerfcode op staat dan kun 
je op de website kijken waar het boek allemaal al geweest is en waar het vandaan 
komt! 

Veel leesplezier en omzwervingen gewenst! 
  

 

 

 

 

https://www.obsdenboogerd.nl/
https://kinderzwerfboek.nl/


De Kinderboeken week is ten einde maar wel met een spetterende af-
sluiting vrijdag ochtend onder het bijzijn van vele ouders. Optredens, 
verhalen, muziek, dansjes en de uitreiking van de gouden penselen. Van 
harte gefeliciteerd kanjers. Hun prachtige tekeningen van de kaft van het 
boek dat ze voorgelezen kregen maar niet konden zien. Hoe goed!!   
Geniet van de foto’s en de verhalen thuis. 

 

 

Nieuws vanuit de groepen.. 



 

 

 

Nieuws vanuit de groepen.. 

 


