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Donderdag 5 november: techniekochtend groep 8
Donderdag 5 november: vergadering OR om 19.30 uur
Dinsdag t/m donderdag, 10 - 12 november: Oudergesprekken groep 1 t/m 8
Zaterdag 14 november: Intocht Sinterklaas op tv

Oudergesprekken
Morgen, donderdag 5 november ontvangt u via Social Schools van de leerkracht van uw kind een
uitnodiging om in te tekenen voor een oudergesprek. Deze oudergesprekken zijn allemaal volgende week.
De oudergesprekken verlopen digitaal via Teams, u krijgt een link doorgestuurd waarmee u kunt inloggen.
U komt in een virtuele wachtrij tot u aan de beurt bent. De gesprekken duren 10 minuten. Wilt u op tijd
inloggen?

Tevredenheidsonderzoek
Eens in de 3 jaar houdt ons bestuur, stichting Stroomm, een tevredenheidsonderzoek op haar scholen onder
ouders, medewerkers, en leerlingen van groep 6, 7 en 8. Dit is een onderzoek naar de school en het
onderwijs dat gegeven wordt.
Een goede respons op het tevredenheidsonderzoek stelt ons in staat de kwaliteit van onze school en het
onderwijs goed in beeld te brengen, zodat we hier optimaal aan kunnen blijven werken. Wij hopen op een
hoge respons. U ontvangt hierover een aparte mail.

Belangstelling voor schooltafeltjes en stoeltjes??
We zijn momenteel bezig met het opruimen van de zolder. Daar staan nog veel leerling tafeltjes en stoeltjes
die niet meer gebruikt gaan worden. Binnenkort, als we een keer een mooie zonnige en droge dag in de
voorspelling hebben, sturen we u een bericht via Social Schools dat we al dit meubilair op het plein zullen
zetten. Als u er graag iets van wilt hebben kunt u dit meteen meenemen. We zetten midden op het plein een
pot neer waarin u dan een vrijwillige “betaling” kunt doen. Met dat geld kunnen wij dan weer wat leuks voor
de kinderen doen.

Thuisonderwijs
Het kan voorkomen dat kinderen of leerkrachten vanwege de Corona-maatregelen thuis moeten blijven,
terwijl ze wel les kunnen volgen / geven. Hiertoe is een plan voor thuisonderwijs gemaakt. Dit plan is
inmiddels in de MR besproken en u vindt het in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Thuisonderwijs…..niet te hopen….

Ouderbijdrage
Beste ouders,
Zoals in de vorige Bogerdbode is aangekondigd, is de jaarlijkse incasso van de vrijwillige ouderbijdrage
inmiddels op 3 november uitgevoerd. Ouders die geen machtiging hebben afgegeven en zelf de vrijwillige
ouderbijdrage (richtbedrag € 20,- per kind) willen overmaken kunnen dat doen op rekeningnummer NL51
RABO 0374 3592 88 ten name van O.R. De Bogerd. Wilt u bij de omschrijving de naam en groep van uw
kind(eren) vermelden?
Voor degenen die in de toekomst gebruik wil maken van automatische incasso is bijgevoegd incassoformulier
bijgevoegd.
Alvast bedankt,
Ouderraad de Bogerd

De leerlingenraad
Onze leerlingenraad bestaat uit een aantal leerlingen die onder leiding van juf Eefke en juf Yvette meepraten
over zaken die op school spelen. Ze stellen zich hieronder aan u voor:
Ik ben Jilles, ik zit in de leerlingenraad. Ik
vind het heel erg leuk, en ik zal nog meer met
de natuur dingen regelen. Groetjes van Jilles

Hallo, ik ben Jikke en ik ben 8 jaar. Ik wilde
bij de leerlingenraad omdat ik het leuk vind
om mee te denken welke dingen er beter
kunnen aan het schoolplein en de school. Mijn
idee is bijvoorbeeld dat er meer groen op het
schoolplein komt. Groetjes van Jikke
Hallo, ik ben Marit en ik ben 9 jaar. Ik zit in
de leerlingenraad omdat ik goede ideeën heb,
bijvoorbeeld: tekenles en nog veel meer!
Groetjes van Marit

Hoi ik ben Joy en ik zit in de leerlingenraad
omdat ik veel ideeën en heb en graag naar
mensen luister. Doei.

Ik ben Gijs en zit in de leerlingenraad en ik
wil graag meer speelgoed op school.
Doeideliedoei. Gijs

Hallo allemaal, ik ben Isa. Ik ben 10 jaar en zit
in groep 8. Ik vind het leuk dat ik in de
leerlingenraad zit omdat ik van organiseren
houd. Ik zit op voetbal en paardrijden. De
kinderen van de Bogerd kunnen alle ideeën
aan mij doorgeven of aan de andere kinderen
uit de leerlingenraad. We gaan zoveel mogelijk
proberen mogelijk te maken. Van Isa
Hoi, ik ben Elise en ik zit in de leerlingenraad
omdat ik wil helpen met de school beter en
leuker te maken. Ook ben ik te vertrouwen en
ben ik goed in kleine ruzies oplossen.
Doei! Elise

Kinderoefentherapie: deskundige aandacht voor het bewegen van
kinderen
Misschien herkent u uw kind in één van de onderstaande voorbeelden:
Hij/zij valt zo vaak
Los fietsen lukt nog niet
Het zwemmen wil telkens niet lukken
Het handschrift is slordig
Hij/zij wil niet buiten spelen
Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Maar dat kinderen huppelen, springen en
spelenderwijs leren is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig. Ook zijn
er kinderen die angstig, geremd of gespannen zijn tijdens het bewegen. De kinderoefentherapeut helpt
kinderen met motorische problemen, waardoor bewegen makkelijker en plezieriger wordt. Plezier heeft een
positieve uitwerking op de motorische ontwikkeling en het zelfvertrouwen van een kind.
Wat doet een kinderoefentherapeut? Tijdens de kinderoefentherapeutische begeleiding wordt aangesloten bij
de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen van het kind. Daarbij staat vooral spelen op de
voorgrond. Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenoten, soms is er sprake van
een afwijkende ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de diagnose DCD. Ook bij NLD, AD(H)D en dyslexie kunnen
motorische problemen voorkomen.
Met OBS de Bogerd hebben wij een nauwe samenwerking, wanneer u vragen of twijfels heeft over de
motorische vaardigheden van uw kind kunt u deze bespreken met de leerkracht of de intern begeleider.
Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.
Jorien van Santen
Kinderoefentherapie Cesar Zaltbommel
0418 -51 60 86
info@cesarzaltbommel.nl

Logopedie op school
Via deze weg wil ik me graag aan jullie voorstellen:
Ik ben Anne de Gier en ben logopedist. Ik ben moeder van Julia en Sjors en hou van hardlopen, koken voor
vrienden, gek doen met m’n kids en lekker ergens een hapje eten.
Ik heb een logopediepraktijk in Kerkdriel en Hedel waarvan sommigen me misschien al kennen. Nu ga ik ook
op school werken en zien jullie mij elke week op de dinsdagochtend. Hier heb ik heel veel zin in en ben ervan
overtuigd dat we zo een goede en mooie samenwerking opzetten!

Sint Maarten niet door in Rossum
We hebben besloten Sint Maarten op 11 november dit jaar niet te organiseren.
Dat vinden we heel jammer voor alle kinderen die meelopen, maar vinden het met alle maatregelen met
betrekking tot corona die zijn getroffen niet haalbaar.
We hopen volgend jaar het licht weer te brengen door te lopen met lampionnen en het zingen van de
liedjes.
We hopen dat iedereen zelf op een andere manier kan delen zoals Sint Maarten deed.
Protestantse Tweestromengemeente
Rossum-Heerewaarden-Hurwenen
Bij voorbaat hartelijk dank,
Tinie Liebrecht

Spel&
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de nieuwsbrief van Spel& met daarin allerlei sportieve naschoolse
activiteiten. De invloed van Coronamaatregelen is niet meegenomen in deze nieuwsbrief.

