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~ Schoolnieuws ~
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
frisse moed aan dit nieuwe schooljaar te beginnen. Al hadden
sommige leerkrachten er bij de start op 27 augustus nog een beetje
moeite mee (zie foto).
Deze eerste week staat in het teken van de groepsvorming en
kennismaking. In deze week worden veel samenwerkingsactiviteiten,
kennismakingsspellen en creatieve activiteiten gepland. Hierdoor kunnen de kinderen rustig wennen
aan de opstart van het nieuwe schooljaar.
Nieuwe leerlingen
Maandag 27 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!
Klassendienst vanaf groep 3
Wij vinden het als school belangrijk om kinderen verantwoordelijkheid voor hun omgeving bij te
brengen. Daarom krijgen de kinderen van jongs af aan een taakje toebedeeld. De kinderen zijn
vanaf de kleutergroep gewend om onder schooltijd ‘hulpje’ van de juf te zijn. Vanaf groep 3 wordt er
na schooltijd gebruik gemaakt van ‘hulpjes’. De naam verandert dan in klassendienst. De
klassendienst hangt de dagritmekaarten voor de volgende dag op, veegt de klas en regelt in
samenspraak met de leerkracht de mededelingen op het whiteboard. De twee kinderen per groep
die klassendienst hebben wisselen wekelijks. De klassendienst zal hooguit 15 minuten in beslag
nemen waarna hij of zij weer naar huis kan gaan. Het kan echter voorkomen dat uw kind er soms
langer over doet dan echt nodig is. Bespreek dit dan samen met uw kind.
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.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Mobiele telefoons op school
We snappen dat sommige kinderen een mobiele telefoon mee naar school hebben. Soms moet je
een eindje fietsen naar school en dan is het fijn dat je kunt bellen als er onderweg iets gebeurd.
Echter is het op school zelf niet nodig, aangezien wij contact met u opnemen als er iets aan de
hand is. Daarom zijn er in de bovenbouw een aantal afspraken met de kinderen gemaakt:
- zodra je op school bent gaat de telefoon uit en pas bij het verlaten van school gaat hij weer
aan.
- de telefoon wordt in de la van de leerkracht bewaart en als uw kind overblijft dan blijft de
telefoon ook in de la. De telefoon gaat niet mee als de kinderen ergens naar toe gaan (denk
bv. aan naar de gymzaal), want ook dan wordt u gebeld door de leerkracht als er iets aan de
hand is.
- de school is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van de telefoon.
Door bovenstaande afspraken willen we de privacy van de leerlingen en leerkrachten waarborgen.
Oordopjes
Sinds januari werken de kinderen van groep 3 t/m 8 met Chromebooks. Dit schooljaar krijgen deze
kinderen eenmalig oordopjes vanuit school verstrekt om te gebruiken bij de Chromebooks. Mochten
deze oordopjes kapot gaan, dan vragen wij u deze zelf te vervangen. Misschien heeft u thuis nog
een klein doosje waar de oordopjes van uw kind op school in bewaard kunnen worden en hierdoor
langer mee gaan.
Zit uw kind nog niet in groep 3? Zodra uw kind in groep 3 start, krijgt ook uw kind oordopjes
verstrekt van school. Ook kinderen die halverwege het schooljaar instromen in groep 3 t/m 8 krijgen
eenmalig oordopjes.
Betalingsherinnering schoolreisje
Op donderdag 27 september gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreisje. Wilt u het
schoolreisgeld zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk woensdag 7 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).
De kosten voor groep 1 t/m 4 zijn € 22,00 en zij gaan naar Avonturenboerderij Molenwaard in
Groot-Ammers. De kosten voor groep 5 t/m 7 zijn €25,00 en zij gaan naar het Nationaal Militair
Museum in Soest. De kosten voor het schoolreisje variëren per locatie, omdat dit afhankelijk is van
de bestemming en het aantal bussen dat we nodig hebben.
Ouderavond
Op donderdagavond 13 september vanaf 19.00 uur organiseert de MR een ouderavond voor de
ouders van kinderen in groep 1 t/m 8. Dit schooljaar hebben we Groejmee uitgenodigd. Zij gaan
ons meer vertellen over opvoeden met grenzen.
Kinderen die opgevoed worden met grenzen hebben meer vertrouwen in hun eigen talenten,
kunnen zelfstandiger keuzes maken en kunnen in hun volwassen leven beter omgaan met
begrenzing en beperkingen. Dat klinkt mooi, maar de praktijk is een stuk lastiger. Want hoe doe je
dat: grenzen stellen? Zij gaan hierover graag met u in gesprek tijdens onze ouderavond. Tijdens
deze avond is er ook een interactief gedeelte waarbij ouders met elkaar in gesprek kunnen gaan.
Vragen die aan de orde komen:

●
●
●
●
●
●
●

Op welke normen en waarden baseer je je grenzen?
Waarom is het zo lastig om grenzen te stellen?
Wat zijn de voordelen van grenzen stellen?
Hoe doe je dat eigenlijk, grenzen stellen?
Welke grenzen passen bij welke leeftijd?
Hoe stel je grenzen op een positieve manier?
Heeft straffen zin en op welke manier doe je dat dan?

Bent u enthousiast geworden en wilt u ook komen naar deze interessante ouderavond, dan vragen
wij u voor 6 september de vragenlijst in te vullen. De link naar deze vragenlijst vindt u in de
begeleidende mail van deze nieuwsbrief. In deze vragenlijst kunt u ook uw vragen kwijt over dit
onderwerp. De deskundigen zullen hier dan tijdens de ouderavond op terugkomen.
Voorafgaand op deze avond heeft u de gelegenheid om inhoudelijke vragen te stellen aan de
leerkracht(en) van uw kind onder het genot van een kopje thee of koffie en een stukje taart.
De opzet voor deze avond ziet er als volgt uit:
19.00 - 19.30 uur: de leerkrachten van groep 1 t/m 8 zijn beschikbaar voor vragen over het
schooljaar
19.30 - 21.00 uur: ouderavond “opvoeden met grenzen” door Groejmee

