
Maurik, 23 september 2022
Betreft: nieuwsupdate

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De temperatuur is gezakt, de lange broeken zijn weer nodig en de paraplu is onder het stof vandaan
gehaald. Het is goed te merken dat de zomer voorbij is en dat we een ander jaargetijde ingaan.

Coronavirus
Ook de snottebellen zijn er weer. Aangezien een neusverkoudheid ook een teken van het coronavirus
kan zijn, willen wij u vragen om bij klachten een zelftest af te nemen bij uw kind. Bij een negatieve
uitslag kan uw zoon of dochter naar school. Is de uitslag positief, dan blijft uw zoon of dochter thuis en
worden wij daar graag over geïnformeerd. Zien wij de besmettingen in een groep oplopen, dan zullen
wij u daarover informeren.

Voor de vervanging van een leerkracht, merken we dat het nu al lastig is om iemand te vinden. Er zijn
sommige dagen weinig tot geen vervangers beschikbaar en dan kijken we intern naar onze
mogelijkheden. Op De Boogerd staat een zeer betrokken team dat er alles aan wil doen om te
voorkomen dat een groep thuis moet blijven. Echter hebben we vorig schooljaar gemerkt dat het
soms niet anders kan.

Om voorbereid te zijn op een mogelijke opleving van het coronavirus heeft het ministerie 4 scenario’s
opgesteld.

Bij een calamiteit wil het kabinet een scholensluiting ten allen tijde voorkomen. Van een (gedeeltelijke)
sluiting zal slechts sprake zijn als we te maken hebben met een virus(variant) waarbij leerlingen en
medewerkers direct gevaar lopen. Momenteel zitten wij in fase 1. Indien het kabinet besluit om op te
schalen zullen wij u daarover informeren.

Juf Kim is bevallen
Donderdag 25 augustus is juf Kim bevallen van een prachtige dochter genaamd Julia.
Met juf Kim en Julia gaat alles goed. Via deze weg wensen wij juf Kim, Johan, Joris en
Julia een mooie tijd toe!



Stagiaires
Het kan zijn dat u een keer iemand anders voor de klas ziet of hoort dat er meerdere leerkrachten
waren. We vinden het altijd mooi om mensen kennis te laten maken met ons fantastische beroep en
proberen waar dat mogelijk is altijd een plekje voor een stagiaire te vinden.

We hebben momenteel verschillende mensen voor een langdurige stage aan onze school verbonden.
Zo staat op maandag juf Bianca in groep 1-2 en juf Tanja in groep 5-6 en op vrijdag juf Hiba in groep
1-2.

Op woensdag zijn er vier CIOS studenten aanwezig. Dit zijn studenten die een sportopleiding volgen
en zij lopen hun stage bij meester Kevin en geven bewegingsonderwijs aan groep 1-2.

Activiteiten
Er staan de komende periode weer diverse activiteiten op het programma.

- Maandag 26 september gaan de fotokaarten van Nieuwe Schoolfotograaf mee naar huis. Bij
bestelling t/m 9 oktober is de verzending gratis.

- Op vrijdag 30 september gaan de leerlingen van groep 7-8 naar museum Dorestad.
Momenteel werkt deze groep met wereldoriëntatie aan het thema veroveraars en een bezoek
aan dit museum brengt dit thema nog meer tot leven.

- Op 4 oktober vindt de opening van de Kinderboekenweek plaats. Het thema dit jaar is
Gi-Ga-Groen. We nodigen u graag uit voor de inloopavond op 18 oktober van 18.00 tot 19.00
uur. Uw zoon of dochter laat u dan graag zien waar we deze periode aan hebben gewerkt.
Voor ouders van groep 7 en 8 zal er om 18.30 uur een korte presentatie zijn over de
overgang van het basisonderwijs naar de middelbare school. Deze avond verkopen we ook
weer mooie kinderboeken en kunt u voor een kleine bijdrage koffie, thee of limonade kopen.
Mocht u thuis nog boeken hebben liggen om te verkopen, dan kunt u deze op school afgeven.
De Kinderboekenweek sluiten we op 21 oktober af met een voorstelling van ZieZus.

- Op 6 en 13 oktober komt Marijn Moolenaar in alle groepen een muziekworkshop verzorgen.
Tijdens deze workshop maken leerlingen kennis met verschillende muziekstijlen

- Van 24 t/m 28 oktober is de school gesloten vanwege de herfstvakantie. Vanwege een
studiedag verlengen we de vakantie met 31 oktober. Op dinsdag 1 november verwelkomen
we graag alle leerlingen weer op school.

Met deze mooie activiteiten in het vooruitzicht, sluit ik deze nieuwsupdate af.

Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een fijn weekend toe.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Marieta Ruesink
directeur
OBS De Boogerd
te Maurik


