
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFO  nr. 1       donderdag 30 augustus  2018 

************************************************************************************************
 

Belangrijke data 

Do 30 aug:  Informatieavond voor alle ouders 

Vr 31 aug:  Studiedag voor alle leerkrachten van  

                   de scholen van de Scholenstichting  

                   Fectio. Alle leerlingen zijn vrij. 

Wo 5 sept:  Schoolfotograaf 

Do 20 sept:  Koffieochtend 

 

 

Verjaardagen  

Tijdens de zomervakantie zijn Jack en Stef jarig 

geweest.  

De komende drie weken zijn er geen jarigen. 

 

 

Nieuwe leerling 

Samen met Sanne, onze nieuwe leerkracht voor 

groep 6-7-8, is op de eerste schooldag ook een 

nieuwe leerling gestart in groep 7. Haar naam is 

Eden van de Heiligenberg. 

Welkom Eden, we hopen dat je een fijne tijd 

hebt op de Boogerd. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Informatieavond  

Vanavond is onze informatieavond voor alle 

ouders. De leerkrachten zullen u informeren over 

de inhoud van het onderwijsprogramma voor 

het komende schooljaar. Vanaf 19.15 uur staat 

de koffie klaar; om 19.30 uur starten we. De 

informatie wordt gegeven in het klaslokaal van 

uw kind.  

We hopen u allemaal te ontmoeten. 

 

 

Startgesprekken 

Vanaf maandag 10 september zullen de 

leerkrachten startgesprekken met de leerlingen 

en de ouders gaan voeren. 

Tijdens deze startgesprekken maken we met 

ieder kind  afspraken voor het nieuwe schooljaar 

en kunnen ouders en leerkrachten aangeven 

wat ze van elkaar verwachten. We willen een 

goede start maken in de samenwerking tussen 

kind, ouder en leerkracht. 

Vanaf maandag 3 september hangt er bij elk 

klaslokaal een intekenlijst. U kunt hierop 

intekenen voor een gesprek. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Koffieochtend 

Op donderdag 20 september is de eerste 

koffieochtend gepland. Vanaf 8.30 uur bent u 

welkom voor een kop koffie of thee en praten 

we ongeveer drie kwartier over allerlei schoolse 

onderwerpen. 

U bent van harte welkom.  

 

 

Techniekfabriek voor groep 3-4-5  

 

 

Dit schooljaar gaat niet alleen groep 6-7-8 naar 

de Techniekfabriek (in wijk De Campen in 

Houten), maar willen we ook heel graag met de 

leerlingen van groep 3-4-5 technieklessen gaan 

volgen. 

Daar hebben we uw hulp bij nodig, want met de 

leerlingen van deze groep willen en kunnen we 

niet gaan fietsen. We hopen daarom dat er 

ouders zijn die de leerlingen kunnen brengen en 

halen. In groep 3-4-5 zitten 13 leerlingen. Saskia 

heeft een auto, dus daarnaast zijn er nog drie 

auto’s nodig.  

Het gaat om zes lessen; op 10 oktober,  

28 november, 30 januari, 13 maart, 15 mei en  

3 juli. We vertrekken om 8.30 uur van school. Om 

12.00 uur willen we graag weer opgehaald 

worden.  

Als u dat leuk vindt kunt u de hele ochtend 

tijdens de techniekles aanwezig blijven. 

Vanaf dinsdag 4 september hangt de 

hulpouderlijst in de gang. Hierop kunt u 

aangeven op welke datum u kunt brengen en 

halen. 

 

 

 

 

 


