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Data: 
 
ma 6 mrt luispluis 
 
vr 10 mrt NL DOET 
10-17 uur 
 
16 mrt Kangaroe 
rekenwedstrijd 
 
17 mrt nieuwsbrief 
 

 

Leerlingen raad 
 
Ook dit jaar zijn we doorgegaan met het groepje leerlingen dat 
vorig jaar is gestart in de leerlingen raad. Alleen Nine en Jessy uit 
groep 3-4 zijn erbij gekomen omdat de leerlingen van groep 8 na-
tuurlijk van school af gingen. 1 Keer per maand komen ze bij el-
kaar met juf Gerion. Ze bedenken leuke activiteiten voor onze 
school, laten weten waar ze iets van af willen weten of zijn kritisch 
op wat er gebeurt. Volgende keer een foto van deze kanjers! 

NIEUWSBRIEF 3 maart 2023 

obs Den Boogerd  

Donkerstraat 17  

5308 KB Aalst  

info@obsdenboogerd.nl  

 0418-672626    

 

mailto:info@obsdenboogerd.nl
tel:0418672626


Lezen Lezen Lezen 
 
Afgelopen maandag hebben de leerlingen een bezoek aan de bibliotheek ge-
bracht. Onze leescoach Greetje heeft verteld welke boeken er allemaal zijn, 
waar ze staan, wat de pictogrammen betekenen die op de rug van de boeken 
staan en dat boeken lenen tot 18 jaar helemaal gratis is. Je moet wel even een 
pasje laten maken. Bij alle bibliotheken van Rivierenland kunnen met dit pasje 
boeken geleend en ingeleverd worden. 
Als afsluiting hebben we nog in 2-tallen een quiz gedaan. 
 
In groep 1-2 kregen de kinderen in groepjes een puzzel van een voorkant van 
een boek. Ze moesten deze puzzel maken en daarna mochten ze zelf kiezen 
welk boek ze wel heel erg leuk vonden! Dat boek werd namelijk voorgelezen! 
De meeste stemmen golden en het boek over de Octopus werd voorgelezen! 
Als laatste mochten de kinderen nog heerlijk even rondneuzen tussen de pren-
tenboeken! Was er een leuk boek bij? Dan mocht je deze even lekker gaan le-
zen op een zelfgekozen plekje! 
 
Aan het einde kregen we nog een mooie boekenlegger en een foldertje 
over hoe het werkt in de bibliotheek! Is uw kind al lid…...gratis!!! 

 

 



 

 

 



Foto’s uit groep 3-4  
 
 Elkaar complimenten geven tijdens Valentijnsdag 
 
Een gebarentolk op bezoek waarvan de kinderen verschillende gebaren 
leerden.  
 
Letterfeest in de klas waarbij we onder andere bekertjes hebben versierd 
met letters en een ei en ui race hebben gedaan (een parcours afleggen 
waarbij een groepje een lepel met een ei vasthad en het andere groepje 
een lepel met een ui). We vierden dat groep 3 alle letters heeft geleerd 
en dat groep 4 alle hoofdletters kan schrijven! Kanjers zijn ze!! 

 

 

Nieuws vanuit de groepen.. 


