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BOGERDBODE
AGENDA
t/m 16 november 2019

-

donderdag 24 oktober: Vergadering Ouderraad: 19.30 uur
donderdag 24 oktober: Aftrap zonnepanelen op De Bogerd. 14.45 uur op het plein
woensdag 30 oktober: Studiedag. Alle groepen zijn vrij.
donderdag 31 oktober: Vergadering MR, 19.30 uur
woensdag 6 november: Landelijke stakingsdag onderwijs. Alle groepen zijn vrij. Zie verder
bijgaande informatie van Stroomm, ons bestuur.
maandag 5 en donderdag 7 november: Oudergesprekken. De uitnodigingen hiervoor
ontvangt u van de groepsleerkrachten.

Opkomst ouderavond van woensdag 9 oktober
Groot was de opkomst tijdens de ouderavond van woensdag 9 oktober jl. Wij waren hier erg blij
mee, en hopen dat u het een informatieve avond heeft gevonden!

Studiedag en stakingsdag
De komende twee woensdagen zijn alle kinderen vrij. Volgende week woensdag, 30 oktober
hebben de leerkrachten bij ons op school een studiedag, met als onderwerpen Brein en Leren en
taal en woordenschatonderwijs.
De woensdag erop, 6 november, is er de landelijke stakingsdag van het basis- en voortgezet
onderwijs. Ook ons bestuur doet aan deze staking mee en derhalve zijn alle scholen van Stroomm
die dag gesloten. Zie ook de bijgevoegde brief van Stroomm

Voorleeswedstrijd
Vrijdag 11 oktober was het zo ver! De voorleeswedstrijd van de Kinderboekenweek 2019 op OBS De
Bogerd. Alle kinderen uit groep 7 en 8 konden aan de voorrondes hiervan meedoen als zij dit
wilden. De kinderen in de klas hebben uiteindelijk twee kinderen uit groep 7 en twee kinderen uit
groep 8 gekozen om deel te nemen aan de finale tijdens de Kinderboekenweek. Amé en Frederique
uit groep 7 samen met Mirthe en Sjaak uit groep 8. Wat hebben zij het alle vier goed gedaan! Zo
heeft Sjaak mooi op toon gelezen, Amé maakte heel goed contact met het publiek, Mirthe had een
prettig leestempo en Frederique had een hele goede mimiek. Natuurlijk kon er maar één de
winnaar zijn… Na een flink overleg heeft de jury een keuze kunnen maken. De winnaar van de
voorleeswedstrijd op de Bogerd is Amé geworden! Zij mag onze school gaan vertegenwoordigen in
de volgende ronde tegen andere scholen uit de Bommelerwaard. Heel veel succes Amé!

Zonnepanelen: Bommelerwaar…
Tijdens de informatie avond van 9 oktober jl. heeft u bij de informatiestand van Coöperatie
Bommelerwaar kennis kunnen nemen van het nieuwe zonnepanelenproject op ons schooldak.
Morgen, donderdag 24 oktober a.s. om 14.45 uur zal dit project feestelijk van start gaan op
ons schoolplein!
Ouders, verzorgers, buurtgenoten en andere belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn. Ook de wethouder van Maasdriel, de heer Van Hoften, zal hierbij een toespraakje
houden. En natuurlijk kunt u op die dag gelijk intekenen om deel te nemen aan dit mooie
duurzame project. Er is plek voor circa honderd huishoudens op ons schooldak! Zet De Bogerd in
het Zonnetje! Voor meer informatie en contactgegevens op www.bommelerwaar.nl
Komt u ook even kijken?

Nieuwe interne contactpersoon (ICP) / vertrouwenspersoon
Mijn naam is Maartje ter Elst. Sinds het begin van dit schooljaar ben ik met veel plezier werkzaam
als leerkracht van groep 4-5 op De Bogerd.
Door mijn ervaring als anti-pestcoördinator ben ik dit jaar gevraagd om de functie van
ICP/vertrouwenspersoon op De Bogerd te vervullen. Ik neem deze functie over van Meneer Eric en
tijdelijk van juf Marga.
Als ICP/vertrouwenspersoon vervul ik een spilfunctie in het borgen en bevorderen van de sociale
veiligheid op school en heb ik de volgende taken:
 Aanspreekpunt zijn voor leerlingen, ouders en collega’s die ontevreden zijn over de school
 Het opvangen van klachten en samen op zoek gaan naar een oplossing voor de klacht
 Het organiseren van preventieve activiteiten gericht op het voorkomen van ongewenst
gedrag
 Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de directie of het bestuur over het
veiligheidsbeleid.
De kinderen kunnen mij bereiken door mij persoonlijk aan te spreken of een briefje in de
brievenbus halverwege de gang richting de bovenbouw te deponeren.
Als ouder kunt u mij bereiken via het telefoonnummer van school, 0418661367 of stuur een e-mail
naar maartje@debogerd.net.
In de week vóór de herfstvakantie heb ik de groep 5 t/m 8 kort bezocht om mij voor te stellen aan
de kinderen en mijn functie uit te leggen.

Kledinginzameling “All 4 Africa” gaat niet door
U bent inmiddels gewend dat de stichting “All 4 Africa” bij ons op school op regelmatige
tijdstippen kleding inzamelt. Door omstandigheden kan de geplande inzameling van oktober niet
doorgaan. De volgende geplande inzameling gaat vooralsnog gewoon door, dus bewaar uw kleding
nog even op zolder tot de volgende inzamelronde.

Van de GGD
Echtscheiding
Gaan jullie scheiden? Dan kan je kind schrikken of boos, bang of verdrietig worden. Sommige
kinderen voelen zich schuldig en zijn bang dat het aan hen ligt. Peuters en kleuters begrijpen niet
veel van de scheiding. Zij kunnen wel last hebben van ruzies en stress.
Een scheiding heeft een grote invloed op het leven van je kinderen. Soms gaan kinderen zich
lastig gedragen, soms worden ze juist heel stil. Een scheiding lucht bij kinderen ook wel eens op
als bijvoorbeeld geen ruzies in huis meer zijn. Oudere kinderen kunnen zich af en toe schamen
tegenover anderen.
Hoe kun je je kind steunen?
· Wees open en eerlijk tegen je kind. Vertel samen dat jullie gaan scheiden en wat dat voor je
kind betekent. Meer hoeft je kind niet te weten. Vertel niet over je relatieproblemen.
· Houd rekening met de gevoelens van je kind en geef het de ruimte om gevoelens te uiten.
Benoem en erken de gevoelens van je kind. Geef een paar keer per dag alle aandacht aan je kind.
· Verwen je kind niet uit schuldgevoel. Blijf opvoeden en grenzen stellen. Je hoeft niet heel
streng te zijn, maar wel duidelijk.
· Breng de school, opvang en verenigingen op de hoogte van de veranderingen.
· Zoek voor je kind en voor jezelf steun bij vertrouwde personen.
Meer informatie en tips vind je op onze website bij Jeugd en Opvoeden.
Groei!
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en
opvoeding van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld
je aan via onze website: www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-enopvoeden/nieuwsbrief-groei/.
Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Ik ben er voor allerlei vragen over de
groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding of
advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Bellen of mailen voor advies of een
afspraak kan via; Telefoon: 06-21237731 E-mail: ilsevanwijk@ggdgelderlandzuid.nl
www.ggdgelderlandzuid.nl JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid

St. Maartensfeest in Rossum

Maandag 11 november zijn de kinderen van harte welkom in de kerk aan de Maasdijk in
Rossum voor het feest van Sint Maarten en begint om 18.30 uur. Er zal het verhaal verteld
worden over Sint Maarten. Natuurlijk is er een gezellige, sfeervolle lampionnenoptocht langs
de huizen waar de kinderen in kleinere groepjes een Sint Maarten liedje zingen en verpakte
snoepjes en mandarijnen verzamelen. De kinderen zullen daar aanbellen en zingen waar
buiten een lichtje brandt aan de straat. In verband met de veiligheid vragen wij de ouders
hun kinderen te begeleiden.
Route: We beginnen bij de Maasdijk – Kerkstraat – Tuinstraat - De Vaste Burcht (binnen) –
Slotselaan – Kerkplein en eindigen weer bij de kerk met warme chocolademelk.
Sint Maarten deelde zijn mantel met een man die het koud had. Wij delen die avond ons bij
elkaar gezongen lekkers met de Voedselbank, met kinderen die niet zoveel te snoepen
hebben.
Sint Maartenfeest maandag 11 november 18.30 uur, Kerk aan de Maasdijk in Rossum.
Neem wel je eigen lampion mee!

