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Vrijdag 10 januari: De groepen 7 en 8 gaan naar het Rijksmuseum in Amsterdam
Woensdag 15 t/m vrijdag 31 januari: toetsweek
Woensdag 22 januari: informatieavond Bommelerwaar… zie info verderop.
Donderdag 30 januari: vergadering Ouderraad om 19.30 uur

Korte nieuwsbrief
Geachte ouders, allereerst voor iedereen een heel goed 2020 toegewenst door het hele team van
OBS De Bogerd.

De eerste nieuwsbrief van dit jaar is een vrij korte. We hebben de Kerstvakantie net achter de rug
en we zijn het nieuwe jaar in de school rustig gestart, en daarom nog niet veel nieuws.
Er staat eind januari nog steeds een tweedaagse onderwijsstaking gepland. Het is nu nog niet
bekend wat ons bestuur, stg. Stroomm hiermee gaat doen. Nog even afwachten dus, bij nieuws
houden we u op de hoogte. We hebben wel in verband hiermee de lengte van de toetsweek wat
aangepast.

Groep 8 in het Carillon…
Een alleraardigst stukje over onze groep 8 stond er afgelopen week in het Carillon. Wellicht heeft
u het gelezen. Kinderen vertellen over hun dromen en plannen voor de verre en nabije toekomst.
Voor degenen onder u die het niet hebben gezien is het toegevoegd als bijlage bij deze
nieuwsbrief. Wel even zelf draaien 

Groepen 7 en 8 naar het Rijksmuseum.
Aanstaande vrijdag, 10 januari gaan onze groepen 7 en 8 op bezoek bij het Rijksmuseum in
Amsterdam. Dit in het kader van het 4 x wijzer project “Gouden Eeuw” De kinderen worden
opgehaald en thuisgebracht met de Rijksmuseum bus.
In het Rijksmuseum gaan de kinderen alle topstukken bewonderen uit de Gouden Eeuw. Wij hopen
dat de kinderen een leuke en leerzame dag zullen hebben….

Zonnepanelen op de Bogerd: Bommelerwaar…
In oktober is het zonnedakproject van De Bogerd feestelijk van start gaan! Het zonnedak kan
duurzame energie leveren aan circa honderd huishoudens en Coöperatie Bommelerwaar nodigt u van
harte uit om hieraan deel te nemen. Graag willen wij u meer vertellen over het project en wat
deelname u kan opleveren. Daarom organiseren wij een informatieavond op woensdag 22 januari
a.s. om 20.00 uur in het gebouw van De Bogerd. De kinderen krijgen hierover binnenkort een brief
mee naar huis, maar u krijgt deze ook alvast digitaal bij deze nieuwsbrief.
Noteert u deze avond vast in uw agenda?
Met vriendelijke groet,
Roeland Reesinck (06-53102847) en Jan Tolk (06-12509861)
Mede-initiatiefnemers Zonnedak De Bogerd Rossum
Email: zonnedakrossum@bommelerwaar.nl

