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Maurik, 30 september 2021

Maandag 4 oktober Opening van de Kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober Bezoek ANWB Streetwise
Dinsdag 12 oktober OR vergadering
Donderdag 14 oktober Inloopavond ter afsluiting van de Kinderboekenweek
Ma. 18 t/m vr. 22 oktober Herfstvakantie

~ Schoolnieuws ~

Welkom
In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar heet het
team van De Boogerd u van harte welkom! Zoals u merkt, komt de
nieuwsbrief niet meer iedere twee weken uit. We streven naar een
maandelijkse nieuwsbrief en mocht het nodig zijn, dan komt er
een extra nieuwsbrief of mail.

Nieuwe leerlingen
Maandag 31 augustus hebben we een aantal nieuwe kinderen mogen verwelkomen. Wij hopen dat zij
zich snel thuis voelen bij ons op school en wensen hen een fijne tijd toe!!

Even voorstellen
Hallo allemaal, een nieuw gezicht op De Boogerd….. mijn naam is Dorien van den Brink, ik
ben 38 jaar en woon in Rhenen. Soms moet je ’de stap’ zetten en dat heb ik gedaan! Na
bijna 20 jaar in de kinderopvang werkzaam te zijn geweest heb ik de stap gezet om de
opleiding tot onderwijsassistent te gaan volgen bij het Roc Rivor in Tiel. Na de
zomervakantie ben ik gestart met mijn stage op De Boogerd, daarin werk ik ook als
VVE-medewerker voor de onderbouw. Ik heb er ontzettend veel zin in!

Tot ziens!
Groeten Dorien

Hoi! Ik ben Anouk Gijsbertsen. Ik ben 21 jaar en ik kom uit Maurik. Dit jaar start ik als
leerkracht in het onderwijs. Ik ben dan ook onwijs blij dat ik 4 dagen  in de week op De
Boogerd mag werken! Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik in groep 4 te
vinden. Op woensdag werk ik op de Prins Willem Alexander in Beusichem. Op deze
school sta ik voor groep 7.  Ik houd ervan om creatief bezig te zijn, tekenen of schilderen
maakt mij blij. Ook vind ik het heerlijk om lekker op de bank te ploffen met een goed
boek. Ik heb enorm veel zin in dit schooljaar, ik hoop jullie ook!

Groetjes, Anouk

Hallo ouders,
U kent mij misschien als de moeder van Melody (groep 6) of Robin (middelbare school),
maar ik ben nu ook 1 dag als leerkracht in groep 3-4 werkzaam op De Boogerd. In al mijn
jaren voor de klas, heb ik voor verschillende groepen gestaan. Mijn voorkeur gaat echter uit
naar de onderbouw. Het signaleren van waar kinderen tegenaan lopen in hun ontwikkeling
en hen daarin verder helpen vind ik een uitdaging. Evenals werken met kinderen die
Nederlands als tweede taal hebben. Naast mijn werkdag op De Boogerd, werk ik ook 2
dagen in de pool. Dit zorgt voor een fijne afwisseling in mijn werkzaamheden.
De tijd buiten school besteed ik graag aan mijn kinderen, lezen, op pad gaan, dansen en
gezellig een bakkie doen met een vriendin. Ik heb het erg naar mijn zin op De Boogerd en
mocht u eens een vraag hebben, dan bent u welkom.

Marjolein Vonk - Geesink



ANWB Streetwise
Ook als is het soms spannend, vroeg of laat moet elk kind veilig leren omgaan met het drukke verkeer.
Ter aanvulling op onze reguliere verkeerslessen, bezoekt ANWB Streetwise iedere 2 jaar onze school.
Dit jaar komen ze op 5 en 6 oktober op de Brede School langs. Voor de leerlingen van De Boogerd
vinden de activiteiten plaats op woensdag 6 oktober.

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle
leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen naar onze school en geven
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een
rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto’s en een fietsparcours wordt op een
aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk nagebootst. Het ANWB Streetwise programma kent
vier verschillende onderdelen:

- Voor groep 1-2 is er Toet toet. Dit is een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen
van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje.

- Voor groep 3-4 is er Blik en klik. Dit is een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig
oversteken, fietsen en het gebruik van een fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn
onderdeel van de interactieve les.

- Voor groep 5-6 is er Hallo auto. In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen
over de remweg, de invloed van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
Let op: deze les vindt buiten plaats.

- Voor groep 7-8 is er Trapvaardig. Deze les gaat over gevaarherkenning, afleiding in het verkeer,
fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter voorbereiding op het fietsen naar de middelbare
school.
Let op: deze les vindt buiten plaats en leerlingen hebben een fiets nodig.

Parro beeldmateriaal
Wij vinden het leuk om u te kunnen laten zien waar wij op school mee bezig zijn. Hierbij gaan wij
zorgvuldig om met foto’s en video’s en plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen
ondervinden. In de overgang naar onze nieuwe app, heeft u dit opnieuw aan moeten geven. Van veel
ouders hebben wij de toestemming in Parro mogen ontvangen. Mocht u dit nog niet hebben gedaan,
dan verzoeken wij dit alsnog te doen via onderstaande stappen:

1. Ga in de app naar het tabblad Instellingen.
2. Tik op Privacy-voorkeuren.
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het kind. U ziet

waarschijnlijk dat er een aantal voorkeuren al zijn ingesteld, dit heeft te maken met de overgang
naar deze nieuwe app. We hebben deze voorkeuren echter aangepast en vragen u om kritisch
hiernaar te kijken en uw voorkeuren in te stellen.

Facebook
Onze school heeft al geruime tijd een eigen Facebookpagina. Hierop plaatsen wij regelmatig foto’s van
onze activiteiten. Als u het leuk vindt om ons dit schooljaar te volgen, kies dan voor de pagina van OBS
De Boogerd. Let op: er is ook een pagina dat Obs De Boogerd heet, maar dat wordt niet door ons
beheerd.

BasisBuren
Iedere twee weken verspreid BasisBuren onder de medewerkers een digitale Nieuwsflits. Hierin is niet
alleen het landelijke onderwijs nieuws te lezen, maar ook nieuws van de 11 scholen die behoren bij
BasisBuren. Mocht u dit interessant vinden, dan bent u vrij om zich hiervoor aan te melden via
https://basisburen.nl/e-zines/

https://basisburen.nl/e-zines/


~ overig nieuws ~

OKA
Ouder zijn is een bijzonder mooie taak. Maar wat als je een kind hebt die anders is? Hoe kun je als
ouder de talenten van je kind die anders is (blijven) zien? Hierbij kan het helpend zijn om andere ouders
te ontmoeten, ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen bij het omdenken van lastige situaties.

OKA is en steungroep voor en door ouders, van kinderen die anders zijn (uw kind hoeft geen diagnose
te hebben). Hiervoor organiseren we thema-avonden. Bij iedere avond staat er een ander onderwerp
centraal. Dit is een kapstok om met elkaar in gesprek te gaan. Er is ruimte voor het uitwisselen van
ervaringen en kennis, elkaar te informeren en herkenning en begrip te ervaren.

Locatie en tijd
De eerste avond wordt op 28 oktober georganiseerd met als thema BrainBlocks (hoe werkt het in het
hoofd van iemand met autisme of ADHD). U bent dan welkom vanaf 19.30 uur (inloop met koffie of
thee). Het programma start om 19.45 uur en duurt tot 21.30 uur. De thema-avonden worden
georganiseerd in ‘De Brede School’ in Maurik. Deelname is gratis.

Informatie en aanmelden
Ga naar de website www.okaburen.nl voor meer informatie. Vanwege de beperkte beschikbaarheid
vragen we u om zich aan te melden. Aanmelden kunt u door een e-mail te sturen naar:
info@okaburen.nl

http://www.okaburen.nl
mailto:info@okaburen.nl



