Nieuwsbrief
Obs De Boogerd
Basis voor Groei en Bloei
Maurik, 12 oktober 2018
Ma. 22 t/m vr. 26 oktober
Maandag 29 oktober
Dinsdag 30 oktober
Woensdag 31 oktober
Ma. 5 t/m vr. 9 november
Dinsdag 6 november

Herfstvakantie
MR vergadering
NIO/SEO afname in groep 8
Inloopspreekuur voor vragen over familierecht van
10.45 tot 12.15 uur (ingang STMR)
Start Plusklas onderbouw
Week van de gezonde voeding
OR vergadering
~ Schoolnieuws ~

Muziek in de klas door Kunst en Vriendschap.
Na de herfstvakantie start muziekvereniging Kunst en Vriendschap uit Maurik op maandagmiddag met
het muziekproject voor de kinderen in groep 5 en 6 van De Boogerd.
Goed muziekonderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Maar samen muziek maken is
ook heel leuk en geeft kinderen plezier. Kunst en Vriendschap wil hier graag een rol in vervullen en
verzorgt in totaal 14 weken muziekles. De eerste 6 lessen zullen tussen de herfst- en kerstvakantie
plaatsvinden en de andere lessen aansluitend aan de kerstvakantie. De ouders of verzorgers van de
kinderen in groep 5 en 6 ontvangen hierover nog een brief.
Op 16 maart 2019 sluit het muziekproject af met een spetterend concert.
Wij nodigen iedereen hiervoor uit, zet deze datum alvast in uw agenda!
Wilt u meer weten of zit uw kind in groep 7 of 8 en wilt hij of zij ook graag
muziek maken, neem dan contact op met Kunst en Vriendschap via
info@kunstenvriendschap.nl
Muziekvereniging Kunst en Vriendschap
Ron van Ewijk
Week van de voeding
In de week van 5 t/m 9 november organiseren we samen met De Hoeksteen
de ‘Week van de gezonde voeding’. In deze week staan er allerlei activiteiten
rondom voeding en bewegen centraal. We willen u graag uitnodigen voor een
sportieve afsluiting op vrijdag 9 november van 12.00 tot 12.15 uur op het
schoolplein. Deze afsluiting zal verzorgd worden door B-fit. Meer informatie
hierover leest u in de volgende nieuwsbrief.
Pushberichten
Helaas ervaren we problemen met het versturen van de pushberichten. Na telefonisch contact blijkt dit
probleem groter te zijn dan alleen onze school. Het bedrijf dat dit beheert, Concapps, is er druk mee
bezig om uit te zoeken wat het probleem is. We houden dit in de gaten!
EU-schoolfruit
Goed nieuws! Onze school is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar mag meedoen aan het
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangen wij drie
gratis porties groente en fruit per leerling per week.
De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in
de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie

groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten. Deze 3 vaste dagen zijn al
onze vast fruit- en groente dagen en wel op woensdag, donderdag en vrijdag.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten.
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! U kunt hierover meer lezen op de website
www.euschoolfruit.nl.
Met name voor groep 1 t/m 3 zijn wij op zoek naar ouders die mee willen helpen met het snijden van
het fruit en/of groente. Mocht u ons willen helpen, dan kunt u zich hiervoor opgeven bij de leerkracht
van uw kind.
~ overig nieuws ~
STIB - workshop ‘Ouders en de puberteit, van opvoeden naar coachen’
Op woensdag 7 november a.s. van 19.30 - 21:00 uur organiseert STIB de workshop "Ouders en de
puberteit, van opvoeden naar coachen”. De workshop is voor ouders/verzorgers van (pre) pubers.
Als ouder van een puber krijg je te maken met allerlei veranderingen. Veranderingen die leuk, maar
ook lastig kunnen zijn. Je puber ontwikkelt zijn eigen mening, neemt niet meer alles van je aan en
heeft soms stemmingen die sterk wisselen. Deze nieuwe periode vraagt andere vaardigheden van jou
als ouder. De ouderrol wordt meer coachend. Onderwerpen waar je als ouder in deze periode mee
kunt worstelen zijn: hoe vind ik de goede balans tussen vrijheid geven en grenzen stellen, hoe zorg ik
dat het contact goed blijft met mijn kind en hoe ga ik om met
discussies en ruzies.
Deze interactieve workshop geeft je tips om de veranderende
ouderrol vorm te geven en het contact met je puber zo prettig
mogelijk te laten verlopen.
Praktische informatie
Datum: woensdag 7 november
Aanvang: 19.30 uur
Einde: 21.00 uur
Prijs: Gratis toegankelijk
Locatie: Maurik (precieze locatie volgt)
Aanmelden: vóór 1 november 2018 door een mail te sturen aan
info@stib.nl

