
Maurik, 9 december 2022
Betreft: nieuwsupdate nr. 4

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Afgelopen maandag hebben we bezoek gekregen van Sinterklaas en diverse Pieten. Er waren ook
vele kleine Pietjes in de klassen, maar deze zijn gelukkig niet met Sinterklaas mee naar Spanje
gegaan. We kijken terug op een gezellige dag en kijken daarnaast ook vooruit naar de kerstdagen die
eraan gaan komen.

In deze nieuwsupdate nemen wij u graag mee naar deze periode.

Kerstviering
Afgelopen woensdag zijn de leerlingen voor de eerste keer bij elkaar gekomen voor het kerstkoor.
Mocht uw zoon of dochter het nog leuk vinden om ook te komen, dan hebben we nog genoeg plek op
14 en 21 december van 14.30 tot 15.30 uur.

Inmiddels is de hele school versierd met lichtjes en kerstdecoratie. Op 22 december vieren we kerst
op school met een gezamenlijk diner. Naast de reguliere tijden, zijn de leerlingen deze dag ook om
17.00 uur van harte welkom voor een zelf-meegebracht diner. Om voor een divers aanbod van lekker
eten te zorgen, hangt er vanaf 12 december een intekenlijst op de deur van de klas waarbij u kunt
aangeven wat u met uw kind wilt maken. Hierbij overleggen we van te voren met de leerlingen welk
gerecht hun voorkeur heeft, maar is er ook voldoende ruimte voor eigen invulling. De avond duurt tot
18.30 uur, maar vanaf 18.00 uur bent u al welkom om onder het genot van een drankje op het
binnenplein (patio) te komen luisteren naar de optredens van van de klassen en het kerstkoor.

Activiteiten
De periode van kerst sluit aan op de kerstvakantie en dan zal de school gesloten zijn. Op maandag 9
januari heten wij iedereen weer van harte welkom en zullen in die periode onderstaande activiteiten
gepland staan:

- Vanaf 16 januari starten we in groep 7 en 8 met de Cito’s en vanaf 23 januari ook in groep 3
t/m 6. Wij nemen de Cito-toetsen af om de ontwikkeling van uw kind goed in beeld te houden.
De Cito-toetsen gebruiken wij als één van de (objectieve) informatiebronnen om te zien waar
uw kind staat, om het vervolgens verder te kunnen helpen met onderwijs dat het beste bij
hem of bij haar past.

- Donderdag 19 januari is er ‘s avonds een MR vergadering.
- Woensdag 25 januari is er een voorleesontbijt voor peuters en kleuters van de Brede School.

De ouders van groep 1-2 ontvangen hier vanuit juf Netty meer informatie over.

Zicht krijgen op de nieuwe instroom in groep 1
Dit schooljaar is nog niet eens halverwege en toch kijken wij al naar schooljaar 2023-2024. Wordt uw
zoon of dochter in 2023 of 2024 vier jaar? Dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons laat
weten. Mocht u van vrienden of kennissen weten dat zij nog op zoek zijn naar een school voor hun
zoon of dochter, dan zijn zij van harte welkom voor een kennismaking en rondleiding.
Op die manier krijgen wij een goed overzicht van de hoeveelheid kinderen die volgend schooljaar
starten of instromen in groep 1-2.

Medezeggenschapsraad
Wilt u actief betrokken zijn bij het onderwijs en de school van uw kind(eren)? Dan is dit een goed
moment om uw stem te laten horen in de MR. Door het verstrijken van de termijn van een van de
leden van MR komt er een plekje vrij voor een enthousiaste ouder die het leuk vindt om een actieve
bijdrage te leveren aan en mee te denken met de school. Meer informatie vindt u in de bijlage van
deze mail.



Update ouderraad
Blij kunnen we melden dat we een nieuwe ouder hebben gevonden voor de ouderraad. Danielle van
Meeteren, moeder van Delysha en Hailey, komt ons team versterken. Afgelopen dinsdag heeft zij
haar eerste ouderraad vergadering bijgewoond. Eva Mejri heeft besloten om de ouderraad te
verlaten. Gelukkig kunnen we nog steeds een beroep op haar doen als hulpouder. Bij deze nogmaals
bedankt voor je inzet, Eva!

Anieke van Oudenallen (voorzitter)

Portemonnee
We kunnen niet bij elkaar in de portemonnee kijken en daarmee weten we ook niet altijd of iemand
een (financieel) steuntje in de rug kan gebruiken. Mocht het financieel (soms) moeilijk zijn, weet dat er
verschillende organisaties zijn die hierin iets voor u kunnen betekenen. Graag licht ik hieronder 3
organisaties kort toe:

- Caritas kan o.a. een bijdrage geven aan de boodschappen, voor sport en ontspanning en
schoolbenodigdheden. Meer informatie kunt u vinden op www.caritasbetuwewest.nl

- Via www.betuweinbeweging.nl kunt u meer lezen over het kindpakket. Hier leest u over de
financiële mogelijkheden op het gebied van cultuur, sport, verjaardagen en kleding.

- Innatura is gevestigd in Ingen. Zij ondersteunen waar dat nodig is met bv. gevulde toilettasjes,
maaltijden en boodschappen. Meer informatie kunt u vinden op www.sameninnatura.nl

Voor meer informatie of het delen van uw zorgen, kunt u altijd bij mij binnen lopen.

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

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Marieta Ruesink
directeur
OBS De Boogerd
te Maurik

http://www.caritasbetuwewest.nl
http://www.betuweinbeweging.nl
http://www.sameninnatura.nl

