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Juf Nienke 
 
Helaas gaan we afscheid nemen van die lieve leuke juf  Nien-
ke. Drie maanden heeft ze in onze groep 1-2 super haar best 
gedaan en veel voor de kinderen betekend. Vrijdag 2 decem-
ber is haar laatste dag op school. Dan kunt u ook van haar af-
scheid nemen. We wensen Juf Nienke heel veel succes en ple-
zier als ski juf in Oostenrijk en als leerkracht in de toekomst. 
Hartelijk dank voor al je fijne en goede inzet bij ons op Den 
Boogerd. 
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                   Verkeer op den Boogerd 

Lichtbrigade 
In oktober heeft de lichtbrigade plaats gevonden met een mooi resultaat. De meeste kin-
deren hadden goede fietsverlichting. Een aantal fietsen zijn ter plekke nog gemaakt en 
batterijen vervangen van de verlichting. De kinderen vonden het leuk en leerzaam om mee 
te doen en dit stuk bewustwording is belangrijk nu het donkerder is. Ik wil de ouders van 
Leyla uit groep 3, William en Karin van Driel ontzettend bedanken voor de goede hulp en 
inzet !!! 
Ik ben momenteel de enige verkeersouder op school en het zou fijn zijn als iemand dit ge-
zellig met mij wil oppakken om de verkeersprojecten samen met het schoolteam te plan-
nen. Bij interesse of vragen bel me gerust op 0653217860 
Marit van Koolwijk, moeder van Luna uit groep 6  



 

Hallo allemaal, 

Afgelopen week ben ik voor het eerst in de groep geweest om kennis te maken en nu wil ik graag 
kennismaken met u! 
Mijn naam is Annemieke Jansen,48 jaar en ik woon in Brakel met Mark, mijn man, mijn twee 
zoons Thijmen en Pim en onze hond Guus en kat Dirk! 
 
Drie jaar geleden zijn we verliefd geworden op ons huisje in Brakel en van Papendrecht verhuisd 
naar Gelderland. 
 
Ik heb ruim 25 jaar in Papendrecht in het onderwijs gewerkt en nu is het tijd voor de overstap 
naar Den Boogerd. 
 
Ik heb ontzettend veel zin om met de kinderen aan de slag te gaan en er een gezellig (en leer-
zaam) schooljaar van te maken! 
 
Ik zal op 1 december officieel starten en na 2 december het stokje over gaan nemen van juf Nien-
ke. 
Volgende week dinsdag zal ik weer bij de kinderen in de klas zijn en hoop ik dat ze mij weer wat 
beter leren kennen en ik hen natuurlijk! 
Hopelijk zie ik u dan ook even bij de inloop? 
 
Tot gauw, Annemieke Jansen. 



 

 

Nieuws vanuit de groepen.. 



Bezoek aan Cambium de waard   

                                  

Wij zijn woensdag 16 november naar Cambium de Waard in Zaltbommel geweest en we heb-
ben een paar leuke activiteiten gedaan.  Als eerst was het economie en we moesten een eta-
lage maken, het was best leuk en we moesten ook een thema kiezen wij kozen oranje. Daarna 
mochten we naar het Tech lab we kregen een ballon en we moesten er een raket mee maken. 
Daarna gingen we naar tekenen op de computer, ik had een dino draak hij was best moeilijk 
want hij had veel schubben. Ik was best lang bezig maar ik had hem wel af, hij is best 
mooi.  Dat was mijn bezoek aan het Cambium de Waard.   

Groetjes Pim   
  
  

Toen we er waren gingen we in een groot hal zitten. En we kregen een kaartje met een num-
mertje erop. Ik kreeg nummer 4. Ik was met Daniëlle en Senn van ons klas! Het was heel ge-
zellig we gingen als eerst pannenkoeken maken. En we mochten ze ook opeten maar we had-
den twee regels. Hoeveel je maakte moest je opeten en je moest er geen grote bende van 
maken. Als we ze op hadden moesten we afwassen. Ik had met Daniëlle gegeten. Het was 
heel lekker! Later gingen we gingen we een potloodhouder maken met een poppetje van het 
cambium. Daarna gingen we een kaarsen houder maken die waren wel moeilijk om te scheu-
ren! Daarna kregen we wat drinken en een snoepje het was heel gezellig! Ik raad je die school 
wel aan hoor! Ik denk dat ik daarna toe wil maar ik weet nog niet zeker.    

Groetjes:Amelia   

 





 

 

 

 



 

 

 

 

Wie doet er mee met het schaaktoer-

nooi? 




