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t/m 6 november 2020

-

13 t/m 15 oktober: AMN toets groep 8 (vanwege Corona uitgesteld in groep 7)
19 t/m 23 oktober herfstvakantie
Maandag 2 november studiedag. Alle leerlingen zijn vrij
Dinsdag 3 november vergadering MR om 19.30 uur
Donderdag 5 november: Techniekochtend groep 8
Donderdag 5 november vergadering OR om 19.30 uur

Van de directeur
Beste ouder(s) en/ of verzorger(s),
Middels deze nieuwsbrief wil ik u graag op de hoogte brengen van het vertrek van meester Denny Lacet.
Denny heeft per 1 januari 2021 een nieuwe baan gevonden als leerkracht op het voortgezet speciaal
onderwijs “de Sonnewijser” in Oss.
Voor de leerlingen, ouders en ons team geen fijn bericht. Voor Denny zelf natuurlijk een geweldige kans en
een prachtige stap in zijn carrière! We feliciteren Denny dan ook van harte met deze nieuwe uitdaging.
Met hartelijke groet,
Eefke van Schaijk
Directeur OBS de Bogerd

Kanjertraining
Beste ouders, verzorgers,
De Bogerd is een Kanjerschool!
Dit houdt in dat wij afspraken hebben over hoe we ons gedragen en hoe we met elkaar omgaan op school.
Deze afspraken zijn zichtbaar in de gangen, klassen en op het schoolplein. Elke 2 weken staat een nieuwe
afspraak centraal die we met de kinderen bespreken in de klas. (Deze afspraken ontvangt u als ouder ook
via Social Schools).
In de bijlage vindt u een drieluik folder met meer informatie over onze aanpak en enkele Kanjeroefeningen.
Met vriendelijke groet,
De werkgroep Kanjertraining/ gedrag.

Inloop
Na de herfstvakantie mogen de leerlingen uit groep 5-8 vanaf 8:25u de school inlopen zoals u gewend bent
van voor de Coronamaatregelen. De huidige 'Corona' ingangen van de groepen blijven wel gebruikt. Voor de
kleutergroepen, de groepen 3 en 4 geldt dat de leerkrachten wel op het schoolplein aanwezig zijn en de
leerlingen meenemen naar de klas. Om 8:30 uur sluiten de deuren en begint de school.

Pauze
In de afgelopen maanden hebben wij gemerkt dat zowel de leerkrachten als de leerlingen aan 15 minuten
middagpauze te kort hebben. Omdat het aantal onderwijsuren het toelaat hebben wij, in overleg met de MR,
ervoor gekozen om 25 minuten pauze te organiseren. Tijdens de pauze spelen de leerlingen buiten onder
toezicht van twee teamleden. De leerkracht heeft dan pauze.

Doppers
Wat zijn wij blij met onze nieuwe Doppers. We zien dat de leerlingen steeds vaker water tussendoor
drinken, dat is gezond! Een speciaal ‘dankjewel’ aan de ouderraad. Tijdens de pauze zien we een grote
verscheidenheid aan tussendoortjes. We vragen daarom om uw kind(eren) een verantwoord en gezond
tussendoortje en lunchpakket mee naar school te geven.

Tekenaar
Met het team scherpen wij op dit moment de schoolvisie aan en vernieuwen wij het jaarplan. Wij zijn op
zoek naar een ouder of betrokkene van de school die voor ons de visie kan tekenen. Kent of bent u tekenaar
of is dit uw talent of hobby? Wij komen heel graag met u in contact. U kunt hiervoor contact opnemen met
directie@debogerd.net

Heg
In de herfstvakantie zal de heg rondom de school worden gesnoeid. De heg zal ongeveer terug worden
gesnoeid tot 1 meter hoogte. Wij willen graag een open schoolplein creëren, enerzijds omdat het de kinderen
uitnodigt om te komen buitenspelen en anderzijds om het voor de kinderen en voor u als ouder
overzichtelijker te maken. De buurtbewoners zijn hiervan op de hoogte.

Verdrietig nieuws
Helaas ook een verdrietig bericht in deze BogerdBode. Op maandag 28 september bereikte ons het trieste
nieuws dat Greet Hageman, de moeder van Harald van Drunen uit groep 7 van Juf Yvette, is overleden.
Inmiddels is er in besloten kring afscheid van haar genomen. Het team van school, de klasgenoten van Harald
en hun ouders, waren al langere tijd op de hoogte van het ziekbed van de moeder van Harald, en in deze
periode heeft de klas op diverse manieren steun gegeven aan de Familie van Drunen.
Naar wens van de familie zijn -na het overlijden- de betrokken ouders van Haralds klasgenoten direct
geïnformeerd en is er door zijn klas op passende wijze aandacht geschonken aan dit grote verlies, waarna nu
in de BogerdBode dit bericht ter kennisgeving wordt geplaatst.
Wij wensen Harald, zijn vader Gerard, zijn zus Renske en de familie, heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Dag van de leraar
Ieder jaar op 5 oktober vindt de dag van de leraar plaats. Dat is de Nederlandse variant van de
internationale World Teachers’ Day. Op deze dag wordt er stilgestaan bij het belang van onderwijs en dus
ook de leraren.
Wij, als team van De Bogerd, hebben ter gelegenheid hiervan een leuk attentie gekregen van de ouderraad.
Hartstikke leuk. Hartelijk dank hiervoor!!

Groep 8 – Open dagen Voortgezet Onderwijs
Alle informatie over de open dagen / informatie avonden op de scholen voor Voortgezet Onderwijs in onze
regio is te vinden op onze site. Deze is helemaal bijgewerkt. Let wel op: Corona maakt alles onzeker, dus
check de sites van de betreffende scholen goed. Ga naar www.debogerd.net en vervolgens naar nieuws en
groep 8/voortgezet onderwijs. Of klik gewoon op deze link : https://www.debogerd.net/facebook/groep-8

Uit de Ouderraad
Bericht van de Ouderraad: mogen wij ons aan u voorstellen?
Bij een ondernemende school zoals OBS de Bogerd zijn er het hele jaar door activiteiten in en rond de school
waarbij de hulp van ouders onmisbaar is. De OR is een groep van 11 enthousiaste ouders die de school
ondersteunt bij diverse evenementen en feestelijkheden. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, de kerst- en
paasviering, koningsspelen, kinderboeken week etc. Kortom: er is genoeg te organiseren! Hiervoor worden
werkgroepen gevormd van leden van de ouderraad samen met een aantal leerkrachten.
In de OR zijn een voorzitter, een secretaris en een penningmeester vertegenwoordigd. We vergaderen
meerdere keren per jaar, meestal elke maand. Daarnaast vergadert Sabine van der Kammen (leerkracht
groep 3) of Marianne Claassen – Pas (leerkracht groep 1 / 2 ) ook mee. Zij fungeren als schakel tussen de OR
en de leerkrachten. De voorzitter heeft ook regelmatig contact met de directie en met de
medezeggenschapsraad (MR).
De OR beheert de jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage. Deze zal dit jaar half oktober worden geïncasseerd
en wordt besteed aan bovenstaande activiteiten en soms aan aanvullende leermiddelen. Afgelopen jaar zijn
er door Covid-19 veel festiviteiten in de tweede helft van het schooljaar niet door gegaan of heeft de school
deze gevierd op een alternatieve manier (denk aan de schoolmusical) Dit betekent voor de OR dat er nog wat
geld in de pot zit. In samenspraak met onze nieuwe directrice Eefke willen we dit budget graag besteden aan
een bijzondere activiteit voor alle leerlingen. We zijn druk doende met de organisatie hiervan maar dit vergt
iets meer planning omdat alles uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM zal worden georganiseerd.
Elk schooljaar zijn wij op zoek naar nieuwe leden maar ook hulpouders zijn van harte welkom zich aan te
melden. Per werkgroep worden er regelmatig oproepen gedaan voor helpende handjes; alle hulp is enorm
welkom. Lijkt het jou ook leuk om actief mee te doen en denken met de school? Meld je dan aan op
or@debogerd.net Ook voor vragen of opmerkingen kun je ons bereiken op bovenstaand mailadres. We zijn
natuurlijk ook iedere dag rondom het schoolplein te vinden dus spreek ons vooral aan.
Het is een gekke tijd; de vele regels rondom Covid-19 maken het lastiger om iets te organiseren. Wij als OR
houden wel van een uitdaging en gaan alle mogelijke opties verkennen om het voor de leerlingen een
geweldig schooljaar te maken mét leuke activiteiten!

De ouderraad

Nationale Voorleeswedstrijd
Vanmiddag hebben we op school de schoolfinale gehouden van de Nationale Voorleeswedstrijd. In alle
klassen is tijdens de Kinderboekenweek gestreden om een plaats in deze schoolfinale, met een jury die dit
jaar bestond uit juf Marjo, meneer Eric en als juryvoorzitter juf Marga. Seneida, Mujib, Eline, Keet en Amé
waren de winnaars in de groepen, maar er kan er maar eentje de winnaar van de school zijn….
Met prachtige voorleesstem, goede verstaanbaarheid, mooie intonatie, een geboeid publiek en goede
inleiding heeft Amé van Os de schoolfinale gewonnen. Amé Gefeliciteerd! Op naar de volgende rondes!
Op de foto alle deelnemers aan de schoolfinale, met in het midden de winnaar Amé.

Communie (groep 4), hoe en wat?
Er zijn wellicht vragen over hoe het moet als uw zoon of dochter Communie wil doen, meestal betreft dit
leerlingen in groep 4. Wilt u dit, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website van Katholiek
Bommelerwaard. Na aanmelding ontvangt u dan t.z.t . meer informatie.
https://www.katholiekbommelerwaard.nl/?p=info&ids=communie

