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De school is vanwege de lockdown inmiddels al gesloten. De Kerstvakantie begint officieel op
vrijdagmiddag 18 december om 12.00 uur en duurt tot 4 januari. Helaas kunnen de kinderen dan nog niet
naar school en start het online onderwijs. Het kabinet beslist op 12 januari of de scholen op 18 januari
weer open mogen.
Nog even ter herinnering: donderdag 28 januari is er een ingelaste studiedag. De kinderen zijn dan vrij.

Iedereen een fijne Kerstvakantie!
Beste ouder(s) en/ of verzorger(s),
Vandaag verschijnt alweer de laatste Bogerdbode van 2020! Een bewogen en roerig jaar. Een jaar met
vreugde maar zeker ook met verdrietige momenten. Het jaar waarop de schoolsluiting tijdens de
Coronacrisis veel van u heeft gevraagd. Ook de gevolgen voor de leerlingen waren groot. Door de
werkgroepen is gedacht in kansen en mogelijkheden en daarom kunnen wij terugkijken op waardevolle en
warme momenten. Heel erg bedankt voor alle inzet en betrokkenheid, we hopen dat we volgend jaar ook
weer kunnen rekenen op al deze hulp. De gevolgen van de Coronacrisis zien we ook nu weer terug. De
dialoog die wij voeren over de noodopvang is geen eenvoudige. Wij verzoeken ouders goed te kijken naar
alternatieve opvangmogelijkheden. Het team van de Bogerd werkt met man en macht aan een immense
opdracht; noodopvang organiseren en het thuisonderwijs inrichten. Het is fijn om te merken dat dit door
ouders gewaardeerd wordt.
Ondanks alles wensen wij iedereen alvast een hele fijne vakantie en hopen jullie gezond en uitgerust weer
terug te zien.
Onze wens voor 2021 is “gezondheid en geluk bij dat wat er voor jou toe doet”
Team OBS de Bogerd

Goed nieuws uit de leerlingenraad
Onze leerlingenraad heeft deelgenomen aan een wedstrijd voor het winnen van een ontwerp voor een
groener schoolplein t.w.v. €2995,- en deze hebben ze deze week voor onze school gewonnen. Knap gedaan
en de eerste stappen naar een groener en avontuurlijker plein zijn hiermee gezet!
Bekendmaking van de winnaar van de Facebookactie van schooltuinen:
https://www.facebook.com/Schooltuinen.nl/videos/234908228060022/

Vertrek meneer Denny
In een vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat meneer Denny onze school na de Kerstvakantie gaat
verlaten. Hij heeft inmiddels afscheid genomen van zijn klas en via deze nieuwsbrief wil hij ook nog graag
even het woord richten tot u:
Beste ouders en kinderen van de Bogerd,
Vandaag heb ik mijn laatste werkdag op de Bogerd gehad. Het afscheid is helaas wat anders gelopen dan ik
vooraf had verwacht. Ik kan terugkijken op een hele leuke tijd. Bij deze wil ik alle collega’s, ouders en
kinderen bedanken voor de afgelopen 4,5 jaar.
Groetjes meneer Denny

Tevredenheidsonderzoek
In de afgelopen periode heeft u als ouder naast de leerlingen en medewerkers van OBS de Bogerd de
tevredenheidspeiling ingevuld. De vragenlijst is door 132 ouders ingevuld. Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken, het
levert ons als school veel informatie op. De conclusie is dat op alle ondervraagde onderwerpen voldoende tot goed
wordt gescoord.
Wij delen de resultaten uit het tevredenheidsonderzoek graag met u. Het resultaat is het gemiddelde van een
vierpuntschaal. Sommige vakken zijn leeg omdat bepaalde onderwerpen niet bij leerlingen of ouders zijn gevraagd.
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De definitieve en volledige resultaten van het onderzoek zijn beschikbaar op de website van de
Bogerd: www.debogerd.net
De bevindingen en ontwikkelkansen worden uitgebreid besproken in het team, de MR en met het college van bestuur.
Natuurlijk zijn er ook een aantal ontwikkelkansen voor de Bogerd. De resultaten uit de tevredenheidspeiling zijn
aanleiding voor een dialoog. De komende periode zullen wij wederom een beroep op u als meedenkend ouder doen. De
thema’s die naar voren komen zijn;
• Communicatie: vrijdag 29 januari 15:15-16:15uur
• Ouderbetrokkenheid: dinsdag 23 maart 15:15-16:15uur
• Verkeer: donderdag: vrijdag 5 februari 9:15-10:15uur
• Sport & voeding: dinsdag 9 maart 10:00-11:00uur
• Sociale veiligheid: dinsdag 13 april 15:15-16:15uur
• Leren & leerstofaanbod: donderdag 20 mei 15:15-16:15uur
• Zorg & begeleiding: donderdag 21 januari 9:00-10:00uur
Wij willen u als ouder uitnodigen om samen met een aantal medewerkers van de Bogerd over het gekozen thema mee te
praten en mee te denken. Per groep zullen wij op basis van loting één ouder laten vertegenwoordigen via een digitale
bijeenkomst. Hoe kunt u zich opgeven? Stuur een mail met het gewenste thema, uw naam, mailadres en de groep(en)
van uw kind(eren) naar directie@debogerd.net

Klachtenregeling
Overal waar mensen werken, kunnen fouten worden gemaakt. Degenen die zich het slachtoffer voelen van
gedragingen of beslissingen van anderen, kunnen daarover een klacht indienen. Wij maken een onderscheid
tussen klachten over machtsmisbruik en ‘overige’ klachten.
Bij klachten van algemene aard is de directbetrokkene (bijvoorbeeld de leerkracht), de eerst aangewezen
persoon bij wie ouders/verzorgers terecht kunnen. In eerste instantie blijft de directie daarbij op de
achtergrond.
Mocht de klacht naar uw idee onvoldoende verholpen worden, dan ligt de weg naar de directie open. U kunt
de directie bereiken door telefonisch contact op te nemen met de school op het telefoonnummer: 0418661367 of op het mailadres directie@debogerd.net.
Bij ontevreden afhandelen van uw klacht door de school kunt u contact opnemen met het college van
bestuur van Stroomm op het telefoonnummer 0418663024 of per mail op info@stroomm.nl
Mocht ook na deze stap het probleem niet naar tevredenheid zijn opgelost dan kunt u zich wenden tot de
onafhankelijke klachtencommissie. Na onderzoek door de klachtencommissie doet deze verslag aan het
bestuur en betrokken ouders. Natuurlijk hoopt iedereen dat het nooit nodig zal zijn om bijvoorbeeld een
klacht in te dienen, daar de school zich verantwoordelijk voelt om zorg te dragen voor een iedereen die aan
de school verbonden is. Om een goede uitvoering van de bovenstaande klachtenprocedure te waarborgen
heeft het College van Bestuur de ‘Regeling Seksuele Intimidatie’ en de ‘Klachtenregeling’ vastgesteld. De
volledige tekst van deze regelingen ligt op school ter inzage. Regionale Klachtencommissie Stichting KOMM
www.komm.nl
(zie ook de schoolgids)

Mad Science
Het is bijna zo ver: Een gekke professor van Mad Science komt op 25 januari een spectaculaire science show
geven op onze school! Na deze leuke & leerzame show kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich
inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en techniek cursus. De cursus is op 6 woensdagen om 12:30,
vanaf 24-2-2021. De lessen duren een uur. Dit jaar gaan we aan de slag met de Wereld van Wetenschap!
Tijdens de 6-weekse cursus staat elke week een ander thema centraal, met onder andere lessen over
superstructuren, recherchewerk, elektriciteit en huis, tuin en keukenwetenschap.
Als voorproefje op onze lessen hebben we in deze tekst een geheime boodschap verstopt. Kun jij de code
hieronder kraken? Veel plezier!
R7,L7 / R3,L9 / R9,L8 / R2,L5 / R6,L7 / R1,L5 / R4,L5 / R5,L9 / R2,L8 / R3,L1
Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website inschrijven.mad-science.nl en
klik op inschrijven. Inschrijven kan tot 8-2-2021. VOL=VOL

Thuisblijven of naar school?
Als we na de lockdown weer naar school kunnen komen we weer op hetzelfde punt als waar we waren voor de
lockdown. Er is iemand ziek of verkouden, uw kind of iemand anders in het gezin… Wat moet u dan doen?
Hiervoor is een nieuwe beslisboom gemaakt. U vindt deze in de bijlage.
Hulplijnen voor ouders: Mocht u vanwege het coronavirus in de problemen zijn gekomen en wilt u even
stoom afblazen of gewoon met iemand praten. Klik dan op de volgende link. U komt dan op een pagina met
hulplijnen waar u naartoe zou kunnen bellen: https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Praten-overcoronavirus/Een-luisterend-oor-voor-jou-als-ouder

Sport en spel&
Aan: alle kinderen, jongeren, volwassenen én senioren in de Bommelerwaard
Hallo allemaal,
Ga de uitdaging aan en doe mee met de ‘Doe mee kalender’ van Spel&, Welzijn Bommelerwaard.
Deze kalender is gemaakt voor iedereen (jong én oud), om inspiratie op te doen tijdens de lockdown, in
beweging te blijven en een helpende hand te bieden aan mensen die dit in deze tijd kunnen gebruiken.
Vanaf maandag 21 december, kunt u 4 weken lang, iedere dag, een vakje open maken. In elk vakje vindt u een
laagdrempelige, creatieve, sportieve, hulp biedende opdracht of tip. Uiteraard zijn alle opdrachten corona
proof uit te voeren. Door van elke dag een foto of filmpje naar spelen@welzijnbommelerwaard.nl te mailen,
maakt u kans op leuke prijzen. (U kunt ook later starten, en met terugwerkende kracht vakjes openen).
We zullen in deze tijd een beetje extra op elkaar moeten letten. Klik daarom op onze ‘Doe mee kalender’ en
speel mee!
Klik op deze link om de kalender te
openen: https://calendar.myadvent.net/?id=e9239e7d1ff505c73ead3911822792e3
Wij zouden het leuk vinden wanneer deze kalender wordt verspreidt onder zo veel mogelijk inwoners in de
Bommelerwaard. Alvast bedankt voor uw hulp.
Tot slot wensen wij iedereen alvast fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling toe!
Met vriendelijke groet,
Team Spel&

Zonnedak op school van start!
Zoals jullie hebben kunnen zien, is er hard gewerkt aan het zonnedak op school. Er zijn 310 zonnepanelen
geplaatst en binnenkort gaat het dak stroom produceren! Samen met ons zonnedakproject in Hedel waar 243
panelen komen, zullen zo’n 50 huishoudens in de omgeving echt groene Bommelerwaar-Stroom ontvangen!

Wij wilden hier deze week alvast aandacht aan besteden op school, maar door de aanstaande lockdown is dit
helaas niet mogelijk. Afhankelijk van de mogelijkheden willen we eind februari alsnog een feestelijk
openingsmoment organiseren.
Als gebiedscoöperatie is het onze missie om samen te leven en te werken in een duurzame en schone
omgeving. Daarom vinden wij de transitie naar schone energievormen heel belangrijk. De realisatie van het
zonnedak is een mooie aanleiding om in het nieuwe jaar in samenwerking met de school een project te starten
over schone energie.
Tot slot stellen wij graag ook onze nieuwe “collega’s” aan jullie voor:

“Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Dakkie.
Ik woon in de Bommelerwaard en wil graag een
bedrage leveren aan de energietransitie door zo
duurzaam mogelijk te wonen. Ik ben benieuwd hoe
Bommelerwaar-Stroom werkt en hoe ik kan
meedoen met de zonnedakprojecten.”

“En ik ben Solina! Ik kan jullie meer
vertellen over onze projecten, wat de
voordelen zijn en hoe je kunt
overstappen naar BommelerwaarStroom. Je zult mij en Dakkie regelmatig
voorbij zien komen in advertenties en op
social media!”

Voor nu willen wij jullie, ondanks alle coronamaatregelen, hele fijne feestdagen wensen en een energiek
nieuwjaar!
Een hartelijke groet van Coöperatie Bommelerwaar!
www.bommelerwaar.nl

Tips voor meer zelfvertrouwen
Bijdrage van Ilse van Wijk, GGD Gelderland-Zuid
Een kind met genoeg zelfvertrouwen gelooft in zichzelf. Maar ook in wat hij of zij kan en heeft meestal ook
gevoel van eigenwaarde. Dit noem je ook wel zelfwaardering of een positief zelfbeeld. Merk jij dat je zoon of
dochter onzeker is? Zo help je je kind zelfvertrouwen op te bouwen:
1) Luisteren: Geef je kind aandacht. Luister naar alle verhalen en toon interesse in de dingen die het doet.
2) Humor: Leer je kind dat het ook om zichzelf mag lachen. Lach samen, met elkaar en om elkaar als er iets
fout gaat. Bijvoorbeeld als je melk over de rand van je kopje schenkt.
3) Vertrouwen: Laat je kind merken dat jij weet dat het allerlei dingen kan. Verwacht niet te weinig en niet
te veel.
4) Complimenten: geef je kind complimenten als het iets moeilijks probeert, ook als het mislukt. En geef je
kind een compliment als het een moeilijke taak afmaakt. Meer 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-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/.
Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Neem gerust contact met mij op. 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. Telefoon:06-21237731 Email:ilsevanwijk@ggdgelderlandzuid.nl www.ggdgelderlandzuid.nl JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid
Sinds kort ben ik ook te volgen op facebook waar ik leuke tips, informatie of links zal plaatsen over allerlei
onderwerpen die je ouder/verzorger tegenkomt. Je kunt me volgen via onderstaande link.
https://www.facebook.com/Ilse-van-Wijk-Jeugdverpleegkundige-104181181537535

Samen ontdekken, ontmoeten en vieren
De voorbereiding op de eerste Heilige Communie en het Vormsel gaat dit jaar anders dan voorheen. De
voorbereiding vindt niet meer plaats op school of in de plaatselijke gemeenschap, maar centraal op één plek.
Elke maand is er één moment waarop het hele gezin samen welkom is. Iedereen is uitgenodigd om mee te
doen, ook gezinnen zonder communicanten of vormelingen.
Het H. Franciscusparochie wil kinderen én hun familie op een interactieve en speelse manier uitdagen om na
te denken over het (katholieke) geloof, hoe je dat samen met anderen kunt beleven en in de praktijk
brengen. Daarom start er een programma voor het hele gezin genaamd Franciscus 2.0
Franciscus 2.0
Franciscus 2.0 is een programma van vier bijeenkomsten waar kinderen zich samen met het hele gezin op een
leuke, gezellige en interactieve manier kunnen voorbereiden op de Eerste Heilige Communie of het Vormsel.
Centraal staat samen ontdekken, samen ontmoeten en samen vieren. Er is een speciaal programma voor de
verschillende leeftijdsgroepen. Een escape room, filmpjes maken voor tiktok of praten met zorgmedewerkers:
het programma is divers en uitdagend.
Moeilijke vragen
“Wij vinden het belangrijk om een thuis te bieden aan iedereen”, zegt Danny Hakvoort, verantwoordelijk voor
het familiepastoraat in Bommelerwaard. “Elk gezin krijgt te maken met moeilijke vragen. Hoe ga ik om met
ziekte of het overlijden van naasten? Hoe kan ik het samen met kinderen over levensvragen praten? Maar ook:
welke school kies ik met mijn kinderen en hoe vinden we rust in drukke periodes? We hebben gemerkt dat er
niet altijd aandacht is geweest voor de vragen en behoeftes van gezinnen. Daarom willen wij dit jaar, ondanks
de corona-maatregelen, op een nieuwe manier starten met een familieproject.”
Wil je meer weten over Franciscus 2.0 of je aanmelden? Kijk dan op de website: www.franciscus2puntnul.nl.
Ook nodigen we alle ouders uit voor een online ouder-informatieavond op 17 december 2020 of op 5 januari
2021 om 20.30 uur.
--Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@franciscus2puntnul.nl of via Gilles Tebrunsvelt via 0612914822
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Met pijn in het hart heeft de Franciscusparochie moeten besluiten op kerstavond en eerste kerstdag geen
vieringen te houden. In plaats daarvan worden er de komende weken twee vieringen digitaal uitgezonden:één
familieviering en één traditionele viering.
Beide vieringen zijn door iedereen in de Bommelerwaard te volgen via een link op de website
www.katholiekbommelerwaard.nl vanaf kerstavond, donderdag 24 december 18.30 uur.

Fijne jaarwisseling en een gelukkig 2021
Vuurwerk is er dit jaar niet bij, dus we moeten het doen met de oliebollen en appelflappen…
We zien iedereen na de Kerstvakantie én lockdown graag gezond weer terug!

