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Oudergesprekken
Surprises inleveren
Sinterklaasviering
Ouderraadvergadering

~ Schoolnieuws ~
Ontruimingsoefening
Maandag 16 november loeide rond 11 uur de sirene door de school: ontruimen! Zonder een enkel spoor
van paniek waren alle kinderen snel de school uit en op weg naar de verzamelplaats: het parkeerterrein
naast de school. Na het tellen van de hoofden en het melden van de bevindingen, kwam het sein veilig
en mochten we weer terug de school in.
De kinderen weten wat ze moeten doen bij een brand op school, maar
weet u dat ook? Als er brand is op school en wij zijn ontruimd naar het
parkeerterrein, dan kunt u niet zomaar uw kind ophalen en meenemen
naar huis. Dit gaat allemaal in overleg met de BHV-ers en de
brandweer. Tijdens elke ontruiming wordt er van iedereen verwacht
dat ze de aanwijzingen van de brandweer opvolgen. Indien deze nog
niet aanwezig zijn, dan zullen de aanwijzingen gegeven worden door
de BHV-ers en de directie. Blijf rustig, luister goed naar de
aanwijzingen en volg deze op. Zo kunnen we zorgen voor een zo
veilig mogelijke situatie voor brandweer, leerlingen, ouders,
medewerkers en omstanders.
Leerlingenraad
Op De Boogerd vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich prettig en veilig voelen op
school. De leerlingenraad sluit hier goed bij aan, omdat de betrokkenheid van de kinderen
bij het onderwijs wordt vergroot. De leerlingenraad is een goede manier voor de kinderen
om hun ideeën en meningen in te brengen en voor de school om er iets mee te doen. Door
middel van de leerlingenraad kunnen leerlingen actief meedenken, meepraten en
meebeslissen over datgene wat er met hen en rond hen gebeurt op school. Hiermee
stimuleren we de verantwoordelijkheid van de leerlingen en tevens het samen werken aan
zaken die de school aangaan.
De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Uit iedere
groep worden 2 vertegenwoordigers gekozen. Deze vertegenwoordigers komen 1 keer
per 6 weken bijeen en vergaderen o.l.v. een leerkracht. Alle kinderen kunnen ideeën en
bespreekpunten aanleveren in de ideeënbus. De klassenvertegenwoordigers koppelen de
beslissingen die volgen uit de vergaderingen terug naar hun klas en naar de groepen van de
onderbouw.
Inmiddels zijn de klassenvertegenwoordigers gekozen en staat de eerste
vergadering gepland. De volgende kinderen zitten dit schooljaar in de
leerlingenraad:
Groep 5: Iris en Tony
Groep 6: Rosanna en Kenyi
Groep 7: Fleur en Evie
Groep 8: Lieke en Caitlin
Samen bedenken zij hoe wij het nog leuker, gezelliger en beter kunnen
maken op De Boogerd!

EU-Schoolfruit
Volgende week worden de volgende stuks groente en/of fruit geleverd: mandarijn, komkommer en
appel.
Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land! Hij geniet van zijn tijd in Nederland, maar wil na 5 december ook weer
veilig naar Spanje vertrekken. Sinterklaas houdt zich daarom aan de geldende maatregelen en dit jaar
zal zijn bezoek aan de Brede School anders dan anders zijn.
Dinsdag 24 november mogen alle kinderen een extra schoen meenemen om op school hun schoen te
zetten. We zetten er iets lekkers bij voor Ozosnel en zingen uit volle borst verschillende
Sinterklaasliedjes en dan hopen we natuurlijk dat we er de volgende ochtend iets in vinden.
Dinsdag 1 december verwachten we alle surprises van de bovenbouw, zodat we deze de rest van de
week tentoon kunnen stellen. Op vrijdag 4 december worden de gedichten voorgelezen en de surprises
opengemaakt op zoek naar de cadeautjes. Deze dag komt hopelijk ook Sinterklaas bij ons op bezoek.
We ontvangen hem deze keer niet met alle kinderen op het plein, maar hij heeft wat anders voor ons in
petto. Om 8.15 uur verwachten we de kinderen in de klas en om 12.15 uur is de schooldag weer
afgelopen. Deze dag hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen.
We vinden het jammer dat we u niet op het plein of in de school mogen verwelkomen deze dagen, we
zullen er voor zorgen dat er genoeg beeldmateriaal is om voor u de sfeer mee te beleven.
Oudertevredenheidspeiling
In een eerdere nieuwsbrief kon u al lezen over de oudertevredenheidspeiling. Inmiddels is deze peiling
onder alle ouders van BasisBuren uitgezet. Per gezin is vanuit Scholen met Succes de vragenlijst naar
één ouder gestuurd. We hopen dat u de tijd neemt de vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt!
~ Overig nieuws ~

