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Welkom
In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar heet het team van De
Boogerd u van harte welkom! We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft
gehad en dat iedereen weer uitgerust is om met veel zin aan dit nieuwe
schooljaar te beginnen.
Deze eerste week stond in het teken van groepsvorming en kennismaking. In
deze week worden veel samenwerkingsactiviteiten, kennismakingsspellen en
creatieve activiteiten gepland. Hierdoor konden de kinderen rustig wennen aan
de opstart van het nieuwe schooljaar.

Nieuwe leerlingen
Maandag 2 september 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!
Juf Milenka is bevallen
Vrijdag 19 juli is juf Milenka bevallen van een prachtig meisje genaamd Madelon.
Met juf Milenka en Madelon gaat alles goed. Via deze weg wensen wij juf Milenka,
Thijs, Elise, Josine✝ en Madelon een mooie tijd toe.
Jaarplanning
De jaarplanning van schooljaar 2019-2020 kunt u vinden op onze website en in de app. Ook hebben wij
onze vakanties en studiedagen hieraan toegevoegd.
Onze pleinafspraken
Ook dit schooljaar hanteren wij nog steeds de volgende afspraken:
- Heeft u uw kind in groep 1 zitten dan mag u de klas in komen en uw kind een boekje voorlezen.
Zit uw kind in groep 2, dan neemt u afscheid op de gang. Zit uw kind(eren) in groep 3 of hoger
dan is er gelegenheid om afscheid te nemen op het schoolplein.
- Als op het schoolplein de bel gaat, dan gaan de kinderen in de rij staan. Hierover hebben ze de
eerste schooldag instructie gekregen. Houdt u er dan rekening mee dat er dan geen
gelegenheid meer is om afscheid te nemen. Zodra de kinderen staan, neemt de leerkracht ze
mee naar binnen om de dag te beginnen.
- Groep 1-2 zit aan de voorkant van het gebouw en hebben zicht op het schoolplein. We willen u
vragen als de kinderen van groep 3 t/m 8 naar binnen gaan, zelf ook het schoolplein te verlaten.
Op die manier creëren wij ook rust in de klas en zien ze niet hun ouders nog op het schoolplein
staan wat het afscheid nemen soms nog weer moeilijker maakt.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Ouderavond
Op donderdag 19 september vindt de jaarlijkse MR ouderavond plaats.
Dit keer staat de avond in het teken van Eerste Hulp aan kinderen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken
aan:
- Wat moet u doen als uw kind stikt?
- Wat doet u als uw kind een epileptische aanval krijgt?
- Wat kunt u doen als uw kind betrokken is bij een auto ongeluk?
De MR heeft Jacqueline den Haan uitgenodigd om hier een presentatie over te geven. Zij heeft
jarenlange ervaring in het geven van EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken) en BHV
(BedrijfsHulpVerlening) trainingen. Tijdens deze avond is er ook tijd en ruimte om vragen te stellen.
Vanaf 19.00 uur bent u welkom in de klas van uw kind om hier een kijkje te nemen. De leerkrachten zijn
dan aanwezig om eventuele vragen over het huidige schooljaar te beantwoorden. Om 19.30 uur staat er
koffie of thee en iets lekkers klaar en start de presentatie over Eerste Hulp aan kinderen.
We sluiten de avond af om 21.00 uur.
We hopen u te zien op 19 september!
Betalingsherinnering schoolreisje
Op vrijdag 27 september gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreisje naar Schateiland
Zeumeren. Indien u het schoolreisje nog niet heeft betaald, wilt u dan het bedrag van 25 euro per kind
zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 13 september, bij schrijven op de rekening van de
ouderraad: NL 51 INGB 0000 790428. Wilt u bij de betaling de naam van uw kind(eren) en de groep
vermelden? Natuurlijk kunt u ook contant betalen bij de groepsleerkracht of bij juf Jacqueline/juf
Marieta. Graag dan het contante geld in een envelop met daarop de naam en groep van uw kind(eren).
Binnenkort ontvangt u via de mail een brief met meer informatie over het schoolreisje.
Schaduwdoek
Bij het afscheid van groep 8 hebben wij een prachtige schaduwdoek en klok van ze in ontvangst mogen
nemen. Nu zijn we op zoek naar ouders die ons kunnen helpen met de ophanging van het doek. Bent u
zelf zo’n ouder of kent u iemand die ons kan helpen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met juf
Marieta.
~ overig nieuws ~
Enthousiaste begeleider van het overblijven op school gezocht
SKLM zoekt naar enthousiaste collega’s voor de tussenschoolse opvang
(overblijven). Hou je van uitdagend werk met kinderen, ben je flexibel
beschikbaar op de maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur.
Dan zijn we op zoek naar jou!
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde overblijfkrachten. Leeftijd is totaal onbelangrijk maar affiniteit met
kinderen in de basisschoolleeftijd des te meer!
Werkzaamheden:
Zorg dragen voor een gezellige en ontspannen sfeer;
Begeleiden van de kinderen tijdens het eten en het binnen- en buiten spelen;
Zorg dragen voor een heldere en warme overdracht van en naar de leerkracht.
Interesse? Stuur dan jouw reactie naar SKLM, Wendy Hijmans
TSO Coördinator SKLM, Burg. Hoftijzerplein 6 – 4031 KV Ingen
Tel: 0344-603087 06-10075167 - info@sklm.nl - www.sklm.nl

