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Obs De Boogerd
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Maurik, 12 april 2019
Dinsdag 16 april
Woensdag 17 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april
Maandag 22 april
Ma. 29 april t/m vr. 3 mei

IEP-eindtoets voor groep 8
IEP-eindtoets voor groep 8
‘s ochtends paasviering en ‘s middags zijn de kinderen vrij
Goede Vrijdag - kinderen zijn vrij
Tweede Paasdag - kinderen zijn vrij
Meivakantie
~ Schoolnieuws ~

Schoolfruit
Volgende week is de laatste levering van het schoolfruit. Wat een ontdekkingstocht was de afgelopen
periode voor veel kinderen. Ze hebben radijsjes, watermeloen en nog veel meer soorten groenten en
fruit geproefd en gegeten. We willen deze gezonde stijl binnen de school graag voortzetten. We waren
aan het het begin van dit schooljaar al begonnen met een groente en/of fruitdag op de woensdag,
donderdag en vrijdag en willen dit graag zonder het Schoolfruitproject weer oppakken. Wilt u ervoor
zorgen dat uw kind(eren) deze 3 dagen iets van groente en/of fruit bij zich heeft om in de kleine pauze
te nuttigen. Alvast bedankt!
Schoolvoetbal groep 7 en 8
Afgelopen woensdag hebben we met 2 teams meegedaan aan het voetbaltoernooi voor groep 7 en 8.
De kinderen hebben ontzettend goed gespeeld! Het jongensteam heeft de derde plek behaald en het
meisjesteam is vierde geworden. We willen de coaches en spelers bedanken voor hun inzet!
De Koningsspelen
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, zijn de Koningsspelen net
geopend door wethouder Daan Russchen. In zijn
openingspraatje had hij het over de koffer vol kansen die de
gemeente graag met de kinderen mee wil geven. Het heeft te
maken met de Burense visie op het kind. Met deze opening is dit
project binnen de gemeente van start gegaan en ontvangt u
vanuit de gemeente via verschillende kanalen meer informatie
hierover. Daarna heeft de wethouder samen met de kinderen
gedanst op de Pasapas. Momenteel zijn de kinderen druk bezig
met het ontdekken en spelen van alle spellen die klaar staan. De
sfeer is gezellig en alles is rood. wit, blauw en/of oranje gekleurd.
Via deze weg willen we alvast alle hulpouders heel erg bedanken
voor hun inzet, want zonder jullie had het geen doorgang kunnen
vinden!!
Pasen
Op 18 april zal de school in het teken staan van de paasviering.
Hiervoor worden er verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder de jaarlijkse eiertikwedstrijd.
Vergeet u niet om uw kind een hard gekookt ei mee te geven en misschien heeft u straks ons Gouden
Wisselei bij u thuis staan!

~ overig nieuws ~
Training Pittige Jaren
Pittige jaren is een training voor ouders van jonge kinderen in de leeftijd van 3 t/m 8 jaar.
Het programma richt zich op het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders en heeft als
doel u als ouders te leren hoe u het gedrag van uw kind kan veranderen. Op deze manier worden
kinderen geholpen beter om te gaan met hun boosheid en worden hun sociale vaardigheden
versterkt.
Het programma is geschikt voor alle ouders die graag ondersteuning willen bij het opvoeden en
richt zich op jonge kinderen die druk, dwars of opstandig gedrag vertonen. Hierbij kunt u denken
aan niet luisteren, boze buien, ruzie maken en over alles in discussie gaan.
De training wordt in groepsverband gegeven en bestaat uit 14 wekelijkse bijeenkomsten van twee
uur. Tijdens de training worden vooral veel ervaringen uitgewisseld en ontvangt u informatie. Er
worden veel verschillende situaties besproken en er wordt geoefend. Verschillende onderwerpen
komen aan bod zoals: spelen met je kind, prijzen en belonen, grenzen stellen en omgaan met
ongewenst gedrag.
Meer informatie of aanmelden?
www.pittigejaren.nl
Neem contact op met:
Gerlinde Bax, Jeugdverpleegkundige
GGD Gelderland-Zuid
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