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Korfbaltoernooi
Schoolfotograaf
Schoolreisje groep 1 t/m 7
Studiedag – kinderen zijn vrij

~ Schoolnieuws ~
Nieuwe collega’s
Dit schooljaar zijn er verschillende nieuwe gezichten op De Boogerd. Zij stellen zich hieronder aan u voor:
Hoi Allemaal,
De eerste weken zijn voorbij, de kinderen vanaf de middenbouw weten
inmiddels wel wie ik ben maar ik wil mij toch nog even voorstellen aan de rest
van de school.
Ik ben Milenka Timmer en kom uit Kapel Avezaath. Hier woon ik nu een jaar
met mijn gezin. We zijn hier naar toe verhuisd vanuit Vleuten.
Afgelopen jaren heb ik voornamelijk bij de kleuters gewerkt maar daarvoor een
aantal jaar in groep 4-5. En nu sta ik dus weer voor groep 4-5. Ik heb het al erg
naar mijn zin en ik hoop een leuke tijd op De Boogerd te hebben.
Hebben jullie vragen of wil je persoonlijk eens kennis maken? Je kunt mij op
maandag, dinsdag en woensdag vinden in groep 4-5!
Zonnige groetjes,
Milenka
Mijn naam is Miriam Peters, 25 jaar en vanaf dit schooljaar ben ik de nieuwe onderwijsassistent
op De Boogerd.
De afgelopen 4 jaar ben ik onderwijsassistent geweest op De Beatrixschool in Buren. Daar zal ik
ook dit schooljaar weer aan het werk zijn en dit zal ik gaan combineren met het werk op De
Boogerd. Ik zal voornamelijk samen met kinderen buiten de klas werken en zal ze de extra
begeleiding geven die ze nodig hebben. Op sommige momenten zal ik ook in de klas aanwezig
zijn om daar extra ondersteuning te geven. Verder ben ik ook heel actief met het training geven
en het begeleiden van kinderen en teams bij korfbalvereniging Tiel ’72.
Ik heb enorm veel zin in dit schooljaar en ga de uitdaging aan op deze nieuwe school!
Hallo allemaal mijn naam is Aron Neijmeijer en ben 26 jaar
oud. Ik woon in het mooie dorpje Geldermalsen. Ik beoefen de sport
Korfbal bij de vereniging K.V. Viko te Vianen. Dit doe ik 3 keer in de week.
Verder zijn mijn hobby’s lekker op het terras zitten met mijn vrienden of
familie. Ook hou ik er van om op mijn vrije dagen nog even lekker te
sporten, zoals hardlopen of fitnessen.
Voor aankomend schooljaar zal ik op de woensdagochtend de gymlessen
gaan verzorgen voor De Boogerd. Tijdens de lessen die ik verzorg zorg ik
ervoor dat de kinderen met een glimlach de gymzaal naderhand verlaten.
Dit doe ik doormiddel van het geven van een gevarieerde les waar
kinderen veel zelf verantwoordelijkheid krijgen en ook altijd iets leren. Ik
hoop voor aankomend jaar dat alle kinderen veel plezier gaan beleven
tijdens mijn gymlessen.
Aron Neijmeijer

Hallo allemaal,
Omdat ik na 5 jaar weer kom werken op De Boogerd zijn er een heleboel ouders en
leerlingen die mij nog niet kennen. En dus dit stukje in de nieuwsbrief waarin ik
mijzelf zal voorstellen. Ik ben Erna Koopman. Op De Boogerd werk ik 1,5 dag per
week als intern begeleider. In de praktijk zal ik de ene week 2 dagen op school zijn
en de andere week 1. Het werk van de intern begeleider doe ik nu ongeveer 20 jaar
met heel veel plezier. Het is heerlijk om samen met het mijn collega's en de ouders
te zorgen voor goed onderwijs, waarin kinderen tot een mooie ontwikkeling kunnen
komen!
Naast mijn werk op De Boogerd ben ik ook werkzaam op de Koningin Beatrix in
Buren. Natuurlijk is er naast mijn werk nog meer wat mij bezig houdt. Ik ben moeder
van twee volwassen kinderen, waarvan er nog 1 thuis woont. En er zijn een heel
aantal hobby's waardoor ik me niet hoef te vervelen: wandelen, lezen, creatief bezig
zijn op allerlei vlakken: bijvoorbeeld handlettering, werken met textiel en werken met
speksteen.
Tot slot wil ik graag een spreuk van Loesje met jullie delen. Dit omdat het heel erg aangeeft hoe ik het liefste
te werk ga: 'Waarom moeilijk doen als het samen kan?' Loesje
Erna Koopman
Schoolfotograaf
Zoals u al in een aparte mail kon lezen, komt maandag 24 september de fotograaf bij ons op school langs.
We hebben dit jaar voor een andere fotograaf (Nieuwe Schoolfoto) gekozen en dat brengt een andere
werkwijze met zich mee. Anders dan dat u misschien gewend bent, moet u zich inschrijven voor het maken
van de gezinsfoto als u nog oudere of jongere kinderen thuis hebt. Om de rust te bewaren tijdens het maken
van de foto’s is ervoor gekozen dat per 15 minuten maximaal 4 gezinnen zich in kunnen schrijven. De
inschrijflijsten hangen op de memoborden bij de hoofdingang. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan dient u
zich hiervoor zelf in te schrijven. U kunt zich op de dag zelf niet meer inschrijven!
Plusklas
Vandaag vindt voor de tweede keer de Plusklas voor de bovenbouw plaats op de Brede School. Deze
Plusklas is gezamenlijk opgezet door De Boogerd en De Hoeksteen en heeft zijn locatie gevonden op De
Boogerd. Leerlingen van groep 6 t/m 8 van beide scholen krijgen hier les van Judith Dogger. Leren gaat deze
leerlingen vaak makkelijk af en daardoor hebben ze vaak nooit geleerd hoe dat moet. Ze krijgen nu lessen
aangeboden waarvoor ze daadwerkelijk moeten gaan leren en zich moeten gaan inzetten, denk hierbij aan les
in gebarentaal. Ook worden ze begeleid om meer inzicht in hun eigen leerproces te krijgen.
Het blijft echter niet bij een Plusklas voor de bovenbouw, want na de herfstvakantie start ook een Plusklas
voor groep 3 t/m 5. We zitten hiervan nog in de opstartfase.
Kussenhoezen
We hebben op school verschillende plekken waar de kinderen rustig een boek kunnen lezen. Daar liggen of
zitten ze dan ontspannen op kussens. Echter zijn veel kussens toe aan een nieuwe hoes. Bent u een ouder of
kent u misschien iemand die handig is met een naaimachine en voor ons kussenhoezen kan maken? Dan
kunt u zich hiervoor melden bij juf Marieta.
~ Overig nieuws ~
‘Elk kind speelt mee’
Sport en cultuur zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ieder kind
moet mee kunnen doen met sport en spel. Ook als er thuis weinig geld is.
Om dit voor elkaar te krijgen werkt de gemeente samen met Stichting
Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.
Als de stichtingen de aanvraag goedkeuren, storten zij het geld direct op de
rekening van de sport- of cultuuraanbieder. U hoeft het bedrag dus niet voor
te schieten. Zijn er materialen nodig, zoals speciale kleding, een hockeystick
of een muziekinstrument? Dan worden die ook vergoed. Uw kind hoeft niet te
merken dat u van deze regeling gebruik maakt.

Wanneer komt uw kind hiervoor in aanmerking?
De regeling is voor kinderen van 4 t/m 17 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben. Bijvoorbeeld omdat zij
leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder 120% van het sociaal
minimum.
Voor meer informatie of als u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met Joris Maier. Joris
is het aanspreekpunt voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in de gemeente Buren. Hij helpt u graag
verder.
06-48072563
joris@healthclubjulien.nl

