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Woensdag 25 september: Start kinderpostzegelactie groepen 7 en 8.
Donderdag 3 oktober: Techniekochtend groep 7
Donderdag 3 t/m vrijdag 11 oktober: Kinderboekenweek. Lees meer hieronder
Woensdag 9 oktober: Informatieavond, aanvang 19.30 uur. Lees meer hieronder
Maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober: Herfstvakantie
Maandag 21 oktober: Schoolfotograaf

Feest voor groep 8: Juf Yvette gaat trouwen
Aanstaande vrijdag, 27 september gaat juf Yvette trouwen. Wij wensen haar en haar kersverse
echtgenoot een fantastische dag toe!

Kinderboekenweek
Donderdag 3 t/m vrijdag 11 oktober is er weer de jaarlijkse kinderboekenweek. Ook bij ons op
school wordt hier aandacht aan besteed. Het thema dit keer is “Op reis” . De week zal geopend
worden op woensdag 2 oktober met een dans van Kinderen voor kinderen op het plein. Er wordt
die week aandacht besteed aan de verschillende vervoersmiddelen. Er zal ongetwijfeld geknutseld
gaan worden en de resultaten zullen te zien zijn in de gangen.
Op woensdag 9 oktober is er in de hal de boekenmarkt. Deze start om 12 uur en u bent van harte
welkom om hier te komen kijken, kinderen mogen dan om 12 uur in de klas worden opgehaald.

Project Rembrandt
Het project Rembrandt is inmiddels afgerond, maar ook onze eigen Rembrandt, Paul, heeft zijn
portrettengalerij in de gang naast de directiekamer ook afgerond. Een groot aantal collega’s heeft
hij met behulp van leerlingen vereeuwigd. Kijk maar eens of u ze allemaal kunt herkennen als u er
langsloopt.

Nieuwe leerlingenraad gekozen
Vorige week zijn er in de groepen 5 t/m 8 verkiezingen gehouden voor leden voor de nieuwe
leerlingenraad. Voor dit schooljaar bestaat de leerlingenraad uit de volgende kinderen:
Uit de groepen 5: Marit van Doorn en Elise van Noort. Zij hebben ook nog hun secretaris, Ben van
Hoorn. Uit de groepen 6 Jurre Waanders en Gijs v.d.Wal, groep 7 Lieve Hawinkels en de
vertegenwoordiger van groep 8 is Willemijn van Heumen.
De eerste vergadering met meneer Joep of meneer Eric zal binnenkort worden gepland.

Jurre heeft zich er alvast op gekleed 

Informatieavond woensdag 9 oktober
Woensdag 9 oktober organiseren wij voor alle belangstellende ouders een informatieavond. Op
deze avond kunt u deelnemen aan allerlei workshops, gegeven door de leerkrachten van onze
school.
Bij het binnenkomen van de school staan er tafels, met daarop de kaarten met de betreffende
onderwerpen. Daarbij liggen kleine kaartjes die u eraf kunt nemen voor ronde 1 en ronde 2. Zijn
de kaartjes op, dan is de workshop vol. U kunt dus 2x een workshop bezoeken. Elke workshop
duurt een half uur, met uitzondering die van de overgang van groep 8 naar het voortgezet
onderwijs. Deze duurt een uur en wordt 1 maal gegeven.
U kunt kiezen uit de volgende onderwerpen:
1. Kanjertraining: Wij zijn “Kanjerschool” . Wat houdt dit in en welke activiteiten worden op
school gedaan. De workshop wordt gegeven door juf Anita, juf Willeke en juf Marjo.
2. Vier keer wijzer: Dit is de naam van de methode waarop onze wereldoriënterende vakken
worden gegeven. Een geïntegreerde methode gebaseerd op het principe van de
verschillende intelligenties. Juf Joke en juf Els kunnen u hier alles over vertellen.
3. Snappet: Sinds maar vorig schooljaar werken we voor rekenen met Snappet, u heeft hier
vast al over gehoord van uw kind. Hoe werkt dit? Juf Martine en juf Maartje laten dit zien.
4. Opleidingsschool: Al vele jaren zijn wij als Bogerd opleidingsschool voor studenten van de
Pabo in Den Bosch. Wat betekent dit voor onze school? Meneer Eric legt dit uit, samen met
onze twee afstuderende studenten, Maud en Maartje.
5. Algemene informatie over de kleutergroepen. De kleuterjuffen vertellen u wat u hierover
wilt weten.
6. De overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Deze workshop wordt gegeven door
juf Yvette en meneer Denny. Let op, deze wordt dus maar 1x gegeven en duurt een uur.
7. Aanvankelijk lezen: In groep 3 beginnen de kinderen met leren lezen. Hoe gaat dat? Juf
Anke, juf Joke en juf Sabine leggen het uit.
8. Voor de ouders van kinderen in de plusklas wordt hierover meer informatie gegeven door
juf Agnita en meneer Joep.
Tot slot hebben we in de gang een stand van “Bommelerwaar” . Het dak van onze school zal in
de nabije toekomst worden volgelegd met zonnepanelen. U kunt hier als inwoner van Rossum
en Hurwenen ook gebruik van gaan maken. Hieronder nog meer informatie hierover. En tijdens
de informatieavond kunt u in de stand ook alles hierover te weten komen.

Wij hopen u in groten getale te mogen begroeten!

Nieuwe “Interne Contact Persoon”
Juf Maartje ter Els heeft de taak van “Interne Contact Persoon” overgenomen van meneer Eric. De
Interne Contact Persoon (ICP) is de nieuwe naam voor vertrouwenspersoon. Naast juf Maartje is ook
juf Marga onze ICP. Juf Maartje gaat binnenkort alle groepen langs om dit ook aan de kinderen te
vertellen, en in de volgende nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.

Zonnepanelen: Bommelerwaar…
Ouders gaan zonnepanelen leggen op het dak van de school – gezocht: deelnemende ouders!
Tijdens de informatieavond zal er ook gelegenheid zijn kennis te maken met de initiatiefnemers (ouders van
leerlingen!) die het dak van de school vol gaan leggen met zonnepanelen. Zij zochten daartoe aansluiting bij de lokale
energie-coöperatie Bommelerwaar en kregen steun van de Gemeente.
Hoe werkt het? Omdat gebruik wordt gemaakt van een fiscaal aantrekkelijke regeling, ze zogenaamde
postcoderoosregeling, kunnen ouders deelnemen zónder eigen geld in te leggen: overstappen van je huidige
stroomleverancier naar Huismerk Energie volstaat. De fiscus betaalt namelijk alle Energiebelasting, ongeveer de helft
van je stroomrekening, uit aan de coöperatie. Die betaalt daarmee de lage-rente leningen af die zij van financiers ter
beschikking krijgt: daarmee worden de panelen gekocht.
Als de panelen zijn afbetaald maakt de coöperatie winst: die winst is van alle deelnemers en gezamenlijk beslissen we
over de bestemming van die winst. Al vóór die periode wordt er al een kleine winst gemaakt die al direct ten goede
komt aan de leden zelf: zo krijgen deelnemers al direct een klein financieel voordeel van overstappen. Ondertussen
zorgt Huismerk energie er al voor dat je niet meer betaalt dan bij gewone stroomaanbieders.
Valkuilen? Die zijn er niet. We gaan dit met z’n allen doen – er is geen externe onderneming die hier winst op maakt.
De coöperatie draait op vrijwilligers. Er zijn wel drie andere winnaars:




Jij. De ouders (en buren en …) die deel gaan nemen kunnen dus uitzien naar een klein financieel voordeel,
zonder zelf te hoeven investeren (dat mag trouwens wél!).
Het milieu. Veel zonne-energie is enorm belangrijk naast windenergie omdat het in Nederland in de zomer veel
minder hard waait dan in de winter – wist u dat? Samen versnellen we de energietransitie.
De school en de kinderen. De school krijgt óók groene energie zonder dat het de school geld kost en de
kinderen gaan met speciale lessen leren dat groene stroom maken makkelijk en belangrijk is – terwijl zij met
hun eigen ogen kunnen zien hoeveel stroom het dak maakt.

Groene stroom maken de ouders van de kinderen van De Bogerd voortaan gewoon zelf! Er is ruimte voor circa honderd
gezinnen op het dak. Doe mee! laat je alvast informeren op de informatieavond: loop bij ons langs in de stand in de hal
– we kijken uit naar de kennismaking.
Roeland Reesinck (papa van Sarah en Sybold) en Jan Tolk (vader van vier oud-leerlingen)

Kinderpostzegelactie
ONZE LEERLINGEN OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE! Vanaf vandaag woensdag 25
september, gaan ruim 160.000 basisschoolkinderen in Nederland op pad tijdens de
Kinderpostzegelactie. Onze kinderen uit de hoogste groepen doen ook mee. Ze zetten zich in voor
kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen!
Voor wie gaan de leerlingen op pad? Dit jaar zet Kinderpostzegels zich in voor 8.500 kinderen die in
Nederland in een daklozen- of vrouwenopvang wonen. De begeleiding in de opvang is vooral gericht
op volwassenen. Voor kinderen is er meestal weinig aandacht. Ze hebben er geen eigen kamer en
geen privacy, er is nauwelijks speelgoed, ze mogen vaak hun vriendjes niet meenemen, hebben hun
huisdieren achter moeten laten en mogen ook niet zorgeloos buiten spelen. Geen ideale
omstandigheden waarin een getraumatiseerd kind de kans krijgt zich te ontwikkelen.
Kinderpostzegels wil ervoor zorgen dat kinderen zich er beter thuis voelen en dat er goede
begeleiding voor ze is.
Leuke producten
Uiteraard kunnen er weer Kinderpostzegels worden gekocht - dit jaar met kinderboekenhelden zoals
Dik Trom, Kruimeltje en Pietje Bell erop. De rest van het assortiment bestaat uit een theepakket,
een hippe shopper, feestdagenkaarten, wenskaarten met bloemzaden, krokusbollen en een
pleisterblikje van Pluk van de Petteflet. Daarnaast kan er dit jaar voor het eerst gekozen worden
voor een eenmalige donatie voor een kind in de daklozenopvang. U koopt toch ook bij onze
leerlingen!? We wensen onze leerlingen heel veel succes!
Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl.

Proeflokaal Junior
Vorige week zijn onze groepen 4 en 5 op bezoek geweest in de St. Maartenskerk in zaltbommel.
Hierover heeft een alleraardigst stukje gestaan in “Het Carillon” Wilt u dit nog lezen, klik dan op de
volgende link:
https://www.carillon.nl/nieuws/algemeen/817363/lekker-proeven-ruiken-en-ontdekken-

