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Data 
 
13-14-15 febr ad-
viesgesprekken van 
groep 8 
 
Vanaf 14 febr in-
schrijven 10 min 
gesprekken 
 
17 febr rapport mee 
 
20-24 febr voor-
jaarsvakantie 
 
27 febr-3 mrt 10 mi-
nute gesprekken 
 
3 mrt volgende 
nieuwsbrief 
 

 

Diverse data 
 
Bekijkt u aub de data in de boomstam rechts. Verschillende 
data zijn voor u en uw kind van belang. 
Fijn om elkaar tussentijds weer op de hoogte te brengen van 
het wel en wee van uw kinderen. 
Zo zorgen we samen voor een fijne tijd op Den Boogerd en 
een goede ontwikkeling. 
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Anders organiseren……………. Nieuws uit de MR 
 
 
Op 25 januari heb ik, als MR lid maar ook als ouder, deelgenomen aan de 
brainstormsessie van Stroomm. Als gevolg van de arbeidskrapte ziet 
Stroomm een tendens waarbij er scenario's zijn dat we in de nabije toekomst 
al een aanzienlijk tekort hebben aan leerkrachten. Het is daarom noodzake-
lijk om vooruit te kijken naar alternatieven om het onderwijs 'anders te organi-
seren'. Toekomst bestendig. 
Samen met ouders van andere scholen hebben we gebrainstormd met be-
hulp van 'de zes denkhoeden van Bono'. Het was leuk om te zien hoeveel 
verschillende gedachten er voorbij komen van ouders. Wat betekent het als 
er straks leerkrachten tekort zijn? Wat doet dat met ouders? Hoe maken we 
het weer aantrekkelijk om het onderwijs in te gaan? Wat is belangrijk in het 
onderwijs van nu en zijn er ook zaken die minder belangrijk zijn? Wat mooi 
was om te horen was o.a ' 'het onderwijs is niet alleen school en de leer-
kracht maar onderwijs moeten we als ouders en maatschappij meedragen' . 
Stroomm organiseerde 2 sessies. De input van ouders wordt gebruikt in het 
maken van een plan van aanpak voor de toekomst.  
Groet Angela Sewbalak MR lid 

 

Vacature in groep 1-2 
 
Aansluitend bij het verslag van Angela gebruik ik even de gele 
hoed…… In groep 1-2 zoeken we een fijne collega als duo naast 
juf Annemieke, voor twee dagen in de week. Op Linkedin en op 
onze site vindt u meer informatie. Maar weet u iemand in uw kring 
of netwerk die interesse heeft, laat degene contact met ons opne-
men. Onze dank is groot. 



           

      

groep 5-6  

 

rekenen met schaduw 

 

 

Nieuws vanuit de groepen in foto’s  

voorlezen met groep 7-8 in 1-2, de 

maandviering en rekenen. Genieten!! 



 

Nieuws vanuit de groepen.. 

maandviering 



Nieuws vanuit de groepen.. 

Groep 7-8 leest voor in groep 

 1-2 met een zelf uitgezocht 

boek. 

Samen genieten! 

De nationale voorleesdagen 

2023 


