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Open ochtend 5 april. 
 
U bent van harte welkom met uw 
kind als u zich oriënteert op een 
plekje op onze school. Van half 9 
tot half 11 staan wij voor u klaar. 
Staat uw kind al ingeschreven 
maar wilt u toch nog komen kij-
ken? Doen! Altijd fijn om de school 
in bedrijf te zien. En dank voor het 
ophangen van de poster voor het 
raam.  

De voorstelling MUIS voor groep 3-4-5 
 
Op maandag 27 maart zoeken we nog ou-
ders die kunnen rijden naar Zuilichem in 
het dorpshuis Den Ham waar de voorstel-
ling wordt gespeeld. Verkeersveiligheid op 
een speelse manier uitgelegd. 
Zeer waardenvol voor de toekomstige fiet-
sers en verkeersdeelnemers. Ook nu al le-
ren kinderen hoe zich in het verkeer op te 
stellen en alert te zijn. U kunt zich opgeven 
via PARRO. Dank alvast. 

E-waste 
Groep 7-8 start maandag met het thema en project E-Waste. Naast dat het 
een race is waarbij ze strijden met 10 scholen om zoveel mogelijk kapotte 
elektrische apparaten te verzamelen, zodat deze weer gerecycled kunnen 
worden, is het ook lessencylcus in zoveel mogelijk bewustwording in redu-
ce, re use en recycle. 
Dus vanaf thuis kunt u uw oude telefoontjes, elektrische wekkers, föhns, 
krultangen, waterkokers, kerstverlichting etc, etc meenemen en inleveren 
op school. 
Ook allerlei elektrische snoertjes, zoals opladers, scartkabels, verlengsnoe-
ren etc zijn dan van harte welkom! Op naar een mooi resultaat in de race 
en bewust omgaan met recyclen. 

 



 

 

 





Groep 3-4 
 
Groep 3 heeft gezellig samen gelezen. Een ander helpen door mee te 
wijzen is toch leuker dan het mee wijzen voor jezelf. Groep 3 heeft tij-
dens de rekenles ook spelletjes gedaan om te oefenen met de verliefde 
harten en sommen onder de 10. Groep 4 heeft in die rekenles geoe-
fend met keersommen. Zij hebben bij 1 keersom een tekening ge-
maakt, een verhaal bedacht en het op de getallenlijn uitgerekend.  
Groetjes, juf Mirte 

 

 

Nieuws vanuit de groepen.. 



Vanuit de OV - NL Doet en Nieuw speelmateriaal 
 
Vrijdag 10 maart stond NL Doet op Den Boogerd op de planning, met als 
doel het schoolplein weer een frisse beurt te geven. Helaas gooide het win-
terse weer wat roet in het eten. Toch is er door de kinderen nog veel vrijwilli-
gerswerk verricht! De groepen 1-2 en 3-4 hebben nog wel goed werk kunnen 
verrichten op het schoolplein, en de leerlingen van de bovenbouw zijn 
naar de seniorenflats geweest. Zij konden helaas niet op het schoolplein en 
in de buurt met hun prikstokken aan de slag. Ook na schooltijd is er voor het 
grootste gedeelte binnen gewerkt.  
Helaas was de opkomst onder ouders heel laag en wel een tegenvaller. Zou 
het fijner zijn  als het op een zaterdag wordt georganiseerd? We zijn be-
nieuwd, laat het ons weten. Graag! 
Gelukkig waren er vanuit een Bosch IT-bedrijf zo'n 9 mensen die onze 
school hadden gekozen om vrijwillig te helpen, en zij hebben fantastisch 
werk verricht! Samen met de aanwezige ouders en OV-leden is o.a. de 
kleuterklas onder handen genomen en een wand bij Phia, het muzieklo-
kaal, en een werkkamertje geverfd. Die zien er weer heel fris uit. 
De leerlingen hebben vanuit de OV nieuwe spelmaterialen voor buiten ge-
kregen. Voetballen, badminton rackets, een twisterbord, springtouwen, 
knikkers en nog heel wat meer.  
Laat de lente maar komen en veel speelplezier! 

 

 

Nieuws vanuit de OV 


