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Data 
5 dec Sint op 
school 
6 dec kinderen vrij 
studiedag 
9 dec paarse 
vrijdag 
12 dec BZJ 
spreekuurtje 
14 dec Foute ker-
struiendag 
15 dec kerstcrea 
16 dec nieuwsbrief 
 

 

Schoolbezoek 
Afgelopen dinsdag was Robert-Jan Koevoets, onze bestuurder van 
STROOMM op schoolbezoek. Juf Lieke en juf Gerion leverden van 
tevoren allerlei data aan in een verslag. Daar werd over gesproken en 
ook met het team samen. Hoe varen we onze koers en liggen we op 
koers? Met een volmondig ja, kunnen we zeggen dat onze school 
goed presteert op de uitstroom van leerlingen, boven het landelijk ge-
middelde. De sfeer en veiligheid is goed. Er staat een hardwerkend 
bevlogen team. Kinderen komen graag naar school. We werken aan 
onze ontwikkeldoelen. Kortom, in alle tevredenheid blijven we zo 
doorgaan. We zijn trots op deze mooie complimenten uit het school-
bezoek. 
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Super bedankt alvast!! 

 
 
Schoolkrant 
Een paar maanden geleden zijn we als oudervereniging gestopt met de 
schoolkrant omdat de ouder die de lay-out van de schoolkrant oppakte verhuisd 
is. We zouden heel graag de schoolkrant weer willen maken en zijn op zoek 
naar een handige vader of moeder die op de computer kan helpen met de lay-
out. We doen dit in PowerPoint of word/pdf. De schoolkrant zal dan wat eenvou-
diger en kleiner zijn zodat het voor de ouder die hierbij wil helpen ook niet te tijd-
rovend wordt. Heb je interesse of vragen bel of app Marit van Koolwijk, moeder 
van Luna in groep 6 op nr 0653178760. 
Hopelijk wil iemand helpen! Zodat de kinderen weer leuke stukjes kunnen schrij-
ven en tekeningen maken en er foto’s geplaatst kunnen worden (dan wel alle-
maal in kleur) 
Oudervereniging  

Oproep tot Kerst versieren 
 
Woensdag 7 dec willen we in de hallen van school de Sint 
spullen opruimen en het weer versieren voor de gezellige 
kerstperiode. 
We starten meteen om half 9 en hopen met veel hulp op tijd 
klaar te zijn. 
Wie vindt het leuk om te helpen? Opgeven kan bij Tamara 
0610040056.  



 

 
CLASS ( Classroom Assessment Scoring System ) observatie in groep 1-2 
 
Vanuit de gemeente Zaltbommel was onze school uitgekozen 
om mee te doen aan het onderzoek in groep 1-2 naar een taalrij-
ke leeromgeving. De uitslag is inmiddels binnen. Onze leerlingen 
in groep 1-2 mogen genieten van een rijke omgeving waarin een 
positief leerklimaat en een fijne pedagogische aanpak duidelijk 
aanwezig is. Veel taal zowel mondeling, auditief en visueel zorgt 
voor een rijke omgeving waarin kinderen veel met taal in aanra-
king komen, om te komen tot een grotere woordenschat, het dur-
ven uiten en begripsvorming. De leerkracht ziet de leerlingen en 
draagt bij aan het stimuleren van onderling respect, het volgen 
van gegeven opdrachten en het uitdagen tot meer of groei in iets 
wat een leerling eerst nog moeilijk vindt. We zijn trots op deze 
uitkomst en zetten met deze bevindingen ons taalrijke omgeving 
voort. 



Paarse Vrijdag 

 

 
Paarse vrijdag 
 
Door heel het land wordt op 9 december Paarse Vrijdag gevierd: De dag waar-
op scholen laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn, en dat niemand gepest of 
uitgesloten mag worden om wie die is. Steeds meer leerkrachten en leerlingen 
op het PO vieren Paarse Vrijdag.  Wij doen ook mee! 
 
Super tof dat onze school meedoet met Paarse Vrijdag! 
Op Paarse Vrijdag vieren we dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je 
bent en ongeacht op wie je verliefd wordt.  
Samen zorgen we ervoor dat kinderen veilig opgroeien en zichzelf kunnen zijn. 
In de klas lezen we en luisteren we naar verhalen of gedichten, we gaan in ge-
sprek met elkaar en leren elkaar weer beter kennen. 
 
Zijn wie je bent! Dat lukt op den Boogerd!  


