
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFO  nr. 5       donderdag 29 november  2018 

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

Belangrijke data 

Vr 30 nov:  Studiedag voor de leerkrachten. De   

                   leerlingen van groep 1-2-3-4 zijn vrij.   

                   De leerlingen van groep 6-7-8 gaan   

                   naar school. 

Wo 5 dec:  Sint-feest 

Wo 19 dec:  Kerst-feest 

 

 

 

Verjaardagen  

  2 dec:  Aleksandra Bouwman 

  2 dec:  Storm Weijers 

  6 dec:  Kay Weijers 

17 dec:  Durk Vernooy 

27 dec:  Renske Vernooy 

 

Tevredenheidsmeting 

Het onderzoek is afgesloten.  

Van 26 gezinnen hebben 17 vaders of moeders 

het Tevredenheidsonderzoek ingevuld. 

Daar zijn we heel blij mee; dank jullie wel 

daarvoor. 

De uitslag van dit onderzoek verwachten we 

eind december. We zullen alle ouders in januari 

informeren over de resultaten. 

 

 

 

 

Op woensdag 9 januari hebben we een avond 

gepland om samen met ouders en een 

medewerker van bureau Beekveld&Terpstra te 

praten over de resultaten van dit 

Tevredenheidsonderzoek. 

Naast de ouders van de MR zijn ook andere 

ouders welkom op deze avond. U kunt zich 

hiervoor opgeven bij Arianne. 

 

Hulpouderlijst 

De hulpouderlijst die in de gang hangt is voor de 

komende periode goed gevuld. 

We hebben geen extra verzoek voor hulpouders. 

 

Sinterklaas feest  

Op 5 december verwachten wij dat Sinterklaas 

met misschien wel zijn Pieten bij ons op de 

Boogerd op bezoek komt! 

Wij verwachten dat hij dan rond 8.30 uur op 

school is. 

U als ouder bent van harte welkom bij dit feest 

tot 9.15 uur. 

Vanaf 3 december mogen de kinderen van 

groep 5,6,7 en 8 hun surprises mee naar school 

nemen en tentoonstellen op de tafels in de 

gang. 

Wij hopen op een gezellig feest 

 
 



 

 

Jumbo  Sparen-voor-je-school   

De spaaractie is gestopt. 

We horen binnenkort wat de spaaractie heeft 

opgeleverd. 

We zijn benieuwd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koffieochtend  

Ik heb een nieuwe koffieochtend gepland, 

omdat de vorige koffieochtend niet bij iedereen 

bekend was door een foutje in de kalender op 

de website. 

Donderdag 6 december, direct om 8.30 uur, 

bent u weer welkom voor een kop thee of koffie 

en om mee te praten over allerlei schoolzaken. 

 

 

 

 


