
Maurik, 4 november 2022
Betreft: nieuwsupdate nr. 3

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Na een heerlijke herfstvakantie zijn we alweer een week onderweg. De pepernoten en
chocoladeletters zullen bij sommigen misschien al in de kast liggen en inmiddels zal Sinterklaas zijn
route naar Nederland al uitgestippeld hebben. Vanaf maandag 7 november kunnen we zijn
belevenissen weer volgen op het Sinterklaasjournaal.

Personele bezetting
De ouders en leerlingen van groep 4 hebben we al eerder op de hoogte kunnen brengen van het feit
dat we de vacature in groep 4 hebben ingevuld. Juf Maartje heeft laten weten graag op De Boogerd te
willen blijven. Daar zijn wij ontzettend blij mee.

Helaas heeft juf Ilona laten weten te stoppen bij BasisBuren. Donderdag 20 oktober is haar laatste
werkdag geweest en juf Maartje zal hierdoor het hele schooljaar volledig voor groep 4 staan.

De ouders en leerlingen van groep 7-8 hebben we vlak voor de herfstvakantie op de hoogte gebracht
dat juf Angela ongelukkig ten val is gekomen en inmiddels geopereerd is. Hierdoor zal er per week
gekeken worden naar haar mogelijkheden. Haar vervanging hebben we grotendeels intern geregeld
met daarnaast 1 dag een invaller. De plusklas voor de middenbouw zal voorlopig geen doorgang
vinden.

Zoals u misschien ook in het nieuws hebt gehoord, is er een groot tekort aan leraren. Dit tekort is bij
ons vooral voelbaar als er een invaller nodig is. Als er geen invaller beschikbaar is, dan hebben wij
nog de mogelijkheid om intern te gaan schuiven. Hierdoor kan het bv. zijn dat groep 3 en 4 wordt
samengevoegd of dat er wordt geschoven met een leerkracht. We zullen u hiervan niet iedere keer op
de hoogte brengen. Weet dat we van alles doen om te voorkomen dat een groep naar huis moet
worden gestuurd en mocht dat toch gebeuren we helaas niet anders kunnen.

Overblijf
We zijn nog altijd dringend op zoek naar ouders of andere vrijwilligers die ons op de maandag of
dinsdag willen helpen met de overblijf. U zorgt voor gezelligheid tijdens dit pauzemoment, helpt waar
nodig is, leest voor en gaat met ze mee naar buiten. Het maakt daarbij niet uit of u 1 keer in de week
kunt helpen of misschien om de week. Alle hulp is welkom! Bent u geïnteresseerd, dan hoor ik het
graag.

Vrijwillige ouderbijdrage
Zoals afgesproken zou er nog eenmalig een herinnering voor de vrijwillige ouderbijdrage komen.
Deze bijdrage is vrijwillig en gaat daarbij om een bijdrage aan de volgende activiteiten:

- € 25,00 per leerling voor het schoolreisje
- € 20,00 per leerling voor de organisatie van activiteiten zoals het sinterklaasfeest, Kerst en

Koningsspelen
- het bedrag voor kamp van groep 8 volgt later in het schooljaar

Indien u de bijdrage(n) wilt betalen, dan kunt u deze overmaken naar rekeningnummer: NL51 INGB
0000790428 t.n.v. Ouderraad Openbare Basisschool Maurik te Maurik. Graag bij betaling vermelden
waar het om gaat. Graag bij voorkeur een betaling per bank, maar mocht u toch liever contant betalen
dan kunt u dit bij juf Marieta afgeven.

Mocht u ervoor kiezen om de bijdragen niet te betalen of financieel hiervoor niet in de gelegenheid
zijn, weet dan dat wij geen enkel kind van een activiteit zullen uitsluiten.



Als u meer informatie wilt over wat we hiervan allemaal betalen of misschien wilt u de
financiën van de OR eens inzien, neem dan gerust contact op met de penningmeester.

Ouderraad
U heeft al in Parro kunnen lezen dat de ouderraad op zoek is naar een ouder die het leuk vindt om
betrokken te zijn bij de organisatie van allerlei schoolactiviteiten en de uitvoering hiervan. Vandaag is
het de laatste dag dat u zich nog kunt opgeven. Bent u geïnteresseerd, stuur dan snel een mail naar
marieta.ruesink@basisburen.nl

Activiteiten
De komende weken zullen veel van onze activiteiten in het teken staan van Sinterklaas.

- Maandag 7 november is er ‘s avonds een MR vergadering.
- Maandag 14 november gaan groep 5 t/m 8 lootjes trekken om Sinterklaas te helpen.
- Voor het tweede jaar organiseren wij op woensdag 16, 23 en 30 november van 14.30 tot

15.30 uur surprise middagen. Misschien kent u vanuit uw cultuur het maken van surprises en
gedichten niet of heeft u niet de financiën om dit te bekostigen, wij stellen deze middagen de
school open om leerlingen hiermee te helpen. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan
kunt u zich aanmelden via marieta.ruesink@basisburen.nl

- Vrijdag 18 november gaan de rapporten mee naar huis en van maandag 21 november t/m
donderdag 24 november staan de oudergesprekken gepland. Vanaf woensdag 9 november
kunt u zich voor de gesprekken inschrijven in Parro.

- Op vrijdag 2 december organiseren wij van 12.15 tot 12.45 uur een surprise tentoonstelling. U
kunt dan alles surprises bekijken, voordat ze op maandag 5 december open worden gemaakt.

- Maandag 5 december bezoeken Sinterklaas en verschillende van zijn Pieten de Brede
School.

- Als we dan iets verder vooruit kijken, dan volgen daarna de kerstactiviteiten. Hiervan wil ik er
graag eentje uitlichten en dat is het kerstkoor. Op woensdag 7, 14 en 21 december komt er
een zangdocent van 14.30 tot 15.30 uur zangles geven. Bij navraag in groep 3 t/m 8 bleek
hiervoor grote interesse te zijn. Het kerstkoor zal tijdens het kerstdiner van 22 december op
gaan treden. Mocht uw zoon of dochter interesse hebben om 2 tot 3 middagen aan het
kerstkoor deel te nemen, dan kunt u dit doorgeven via marieta.ruesink@basisburen.nl

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
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