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Maandag 18 februari
Di. 19 en wo. 20 februari
Vrijdag 22 februari
Ma. 25 feb. t/m vr. 1 mrt.
Ma. 11 t/m do. 14 mrt.

Studiedag - kinderen zijn vrij
Adviesgesprekken groep 8
Meesterlijke juffendag
Voorjaarsvakantie
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
~ Schoolnieuws ~

Juf Kim is bevallen
Woensdag 23 januari is juf Kim bevallen van een prachtig meisje genaamd Elin. Met juf
Kim en Elin gaat alles goed. Via deze weg wensen wij juf Kim, Christian, Senn en Elin een
mooie tijd toe.
Juf Milenka in blijde verwachting
De leerlingen van groep 4-5 zijn al op de hoogte van de zwangerschap van juf Milenka. We wensen
haar een mooie zwangerschap toe en te zijner tijd hoort u natuurlijk meer over de vervanging
gedurende het verlof.
Ouderavond
Op maandag 8 april willen wij graag een ouderavond organiseren. Deze avond zal in het teken staan
van het nieuwe schoolplan voor de periode 2019-2023. Iedere school is verplicht om een schoolplan
te hebben en elke vier jaar wordt deze opnieuw vastgesteld. Het schoolplan beschrijft de kwaliteit van
het onderwijs op school en hoe wij ons hierin verder gaan ontwikkelen. In dit proces vinden wij input
vanuit onze ouders belangrijk: wat zijn uw wensen en welke zorgen heeft u in dit proces. U bent dan
ook van harte welkom voor deze ouderavond op 8 april van 19.30 tot 21.00 uur.
Reminder Studiedag
Op maandag 18 februari zijn de leerlingen vrij. Gedurende deze dag hebben de leerkrachten een
studiedag op school.
Meesterlijke Juffendag
Vrijdag 22 februari is het weer zover. Dan is het Meesterlijke Juffendag! Op deze dag vieren
we alle verjaardagen van de leerkrachten in één keer. Op deze dag mogen de kinderen
verkleed naar school toe komen (dit mag, maar hoeft niet). We krijgen voor deze dag altijd de vraag of
er cadeautjes worden verwacht, maar deze keuze ligt bij u als ouder. Als uw kind graag een cadeautje
wilt geven, dan kunt u ook denken aan tekening of knutselwerkje van uw kind. De leerkrachten vinden
het vooral gezellig om hun verjaardag samen met de kinderen te vieren.
Een aantal groepen hebben meerdere leerkrachten. Wilt u weten of alle leerkrachten van uw
kind aanwezig zijn, informeer dan even bij de leerkracht van uw kind.
De schooltijden van deze dag zijn gewoon zoals u gewend bent van 8.15-12.15 uur. Ook hoeft u
deze dag geen eten en drinken mee te geven voor de pauze van 10.00 uur. Hier zorgen de
leerkrachten voor.

~ Overig nieuws ~
Hallo allemaal,
Maak jij je wel eens zorgen over de ontwikkeling van jouw kind? Kun je hulp
gebruiken bij lastige situaties die met opvoeden te maken hebben? Wil je eens
praten over wat een scheiding doet met kinderen? Of heb je andere vragen of
zorgen die te maken hebben met jouw kind(eren)?
Ik sta graag voor je klaar. Mijn naam is Saskia Vermeulen en ik ben als medewerker
jeugd werkzaam in Stib. Stib staat voor “Sterk in de buurt” en is het gebiedsteam van
de gemeente Buren.
In mijn werk als medewerker jeugd heb ik veel contact met kinderen, hun ouders, scholen en
verschillende hulpverleners die betrokken zijn bij gezinnen. Ik voer gesprekken en zorg ervoor dat,
daar waar nodig, gezinnen de juiste ondersteuning krijgen. Alle scholen in de gemeente Buren hebben
binnen Stib een vaste contactpersoon en voor OBS De Boogerd ben ik dat.
Ik ben iedere dinsdag tussen 14.15 uur en 17.00 uur aanwezig in het Kindcentrum Maurik, kamer 0.35
(naast de logopediste). Je bent altijd welkom om dan bij mij binnen te lopen. Graag luister ik naar jouw
verhaal en denk ik met je mee.
Wie weet tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Saskia Vermeulen
Tel.nr. 06-13144728
svermeulen@buren.nl

