
 
In deze nieuwsbief: 
Gelukkig nieuwjaar          p1 

Juf Esther stelt zich voor p1 

Woordje van de OV         p2 

Spel nieuws               p3-4 

Brainsessie STROOMM P5 

THEMA E-Waste            p5 

BZJ                                p6 

 

__________________________________ 

 
Data 
Start lancering Koersplan 
STROOMM 16-20 januari 
 
Gr 7-8 bezoek Willem van 
Oranje college 20 januari 
 
MR vergadering 24 januari 
 

 

Beste ouders, 
Mijn naam is Esther de Vries. Ik 
werk sinds september 2022 als 
bestuursinvaller voor stichting 
Stroomm, dat betekent dat ik 
werk voor alle scholen van de 
stichting. Soms kom ik maar 1 
dag op een school invallen, 
soms voor langere tijd. Tot aan 
de voorjaarsvakantie ben ik hier 
op school werkzaam in groep 1/2 
op dinsdag en woensdag. Moch-
ten jullie vragen hebben, dan 
hoor ik dat graag.”  

NIEUWSBRIEF 13 januari 2023 

obs Den Boogerd  

Donkerstraat 17  

5308 KB Aalst  

info@obsdenboogerd.nl  

 0418-672626    

mailto:info@obsdenboogerd.nl
tel:0418672626


Nieuws vanuit de Oudervereniging; 

De oudervereniging wil iedereen, alle ouders, verzorgers en kinderen voor het 
nieuwe jaar het beste toewensen en op naar een mooi schooljaar in 2023 sa-
men!  

De oudervereniging heeft weer veel zin om samen voor de kinderen leuke ac-
tiviteiten te organiseren en het team te ondersteunen waar nodig. Mocht je 
leuke ideeën hebben, kom alsjeblieft met je voorstel naar ons.  

Wij staan open voor nieuwe voorstellen ! 

We blikken terug op een geslaagde Sinterklaasviering waarbij de OV de 
kadootjes voor de onderbouw en het geld voor de surprises van de bo-
venbouw heeft geregeld. Het bezoek van de Sint en het vervoer van de 
Sint is ook dit jaar weer goed verlopen. Veel dank aan de ouders die hier-
bij hebben geholpen !  
Ook blikken we terug op een fijne kerstperiode. De OV heeft de materialen 
(bakjes, oase etc.) voor de kerststukjes verzorgd die alle kinderen hebben ge-
maakt. En wat waren ze mooi geworden! Tijdens het kerstdiner van de kinderen 
heeft de OV een gezellige borrel gehad met de ouders. Helaas zat het weer niet zo 
mee maar konden we gelukkig bij het fietsenhok de zelfgemaakte soep en het 
drinken nuttigen. We willen de ouders bedanken die hebben meegeholpen met de 
Sinterklaas-versiering en de Kerst-versiering in school ophangen en weer op ber-
gen. De school zag er hierdoor weer heel sfeervol uit! Ook dank voor het helpen 
met de borrel en de gezellige verlichting buiten. Rest ons nog speciale dank aan 
Hoeveniersbedrijf Jarno van Veen voor het schenken van de kerstbomen en het 
groen voor de kerststukjes!!! 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 
Deze oproep heeft u al eerder in uw mail gehad maar u kunt zich 
nog aanmelden door een mailtje te sturen naar 
i.vanderpol@stroomm.nl 
(de gele button werkt niet) 
We zien u graag terug op een van deze avonden. Dank dat u met 
ons meedenkt. 

E-waste 
 
In maart gaat groep 7/8 meedoen met de E-waste race. Daarbij strij-
den ze met 10 scholen om zoveel mogelijk kapotte elektrische appara-
ten te verzamelen, zodat deze weer gerecycled kunnen worden.  
Heeft u dus oude telefoontjes, elektrische wekkers, föhns, krultangen, 
waterkokers, kerstverlichting etc, etc... hou het dan a.ub. even apart 
tot maart.  
Ook allerlei elektrische snoertjes, zoals opladers, 
scartkabels, verlengsnoeren etc zijn dan van harte 
welkom!  
 
Alvast bedankt!! 

Nieuws vanuit de groepen.. 




