
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFO 12       donderdag 6 juni  2019 

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

Belangrijke data 

Vr 7 juni:  Ateliers groep 3-4-5 

Ma 10 juni:  vrij i.v.m. tweede Pinksterdag 

Vr 14 juni:  Ateliers voor groep 3-4-5 

 

 

Verjaardagen  

5 juni:  Chloé Kasteleijn 

9 juni:  Timo Malestein 

18 juni:  Bjarne de Ligt 

20 juni:  Daisy Kuiper 

 

 

Koffieochtend 

Woensdag 22 mei was er weer een 

koffieochtend gepland. 

Deze keer hebben we gesproken over: 

- Engelse les in de groepen 5-6 

Iedere week krijgen de leerlingen een les Engels. 

Het is goed dat we hier al eerder mee beginnen, 

want de kinderen vinden het nog best moeilijk. 

- Gymlessen die uitvallen 

Niet alle leerkrachten hebben een bevoegdheid 

om gymlessen te geven. Als er, o.a. door alle 

invallers, een leerkracht voor de groep staat 

zonder gymbevoegdheid, moeten we de 

gymles helaas laten vervallen. De leerkracht 

mag dan wel met de kinderen naar buiten voor 

een spel-les. 

 

 

- Het nieuwe schooljaar 

De groepsverdeling en de formatie zijn klaar. 

De MR-leden moeten onze voorstellen nog 

goedkeuren. Daarna kan de informatie naar 

de ouders. 

- Schoolondernemingsplan 

Voor de komende vier jaren moeten alle 

Fectio-scholen een nieuw 

schoolondernemingsplan schrijven; waar 

gaan we de komende vier jaren aan 

werken. De MR-leden zullen meedenken en 

meelezen met het Boogerd-

schoolondernemingsplan.  

 

Dit was de laatste koffieochtend van dit 

schooljaar. 

Volgend schooljaar zullen we opnieuw een 

aantal koffieochtenden inplannen. 

We vinden het fijn om met ouders van 

gedachten te wisselen over allerlei Boogerd-

ontwikkelingen. 

 

 

De boomgaard van Fectio 

Onze Scholenstichting Fectio maakt voor het 

Strategisch Beleidsplan 2019-2023 gebruik 

van de metafoor van een fruitboomgaard. 

Fectio is als een boomgaard, waarin 

verschillende soorten fruitbomen staan.  

Elke school staat voor een fruitboom. Ze 

staan allemaal in die ene boomgaard en 

Fectio is verantwoordelijk  voor de kwaliteit 

van het fruit, de bemesting en het 

onderhoud aan de bomen. Fectio koestert 

de eigenheid van elke boom en iedere 

boom krijgt dan ook aandacht en 

ondersteuning op maat. 

Alle 12 Fectio-scholen kregen net voor de 

meivakantie een fruitboompje. 

In onze voortuin staat een nectarineboom. 

Job, Joris en Nienke hebben de boom in de 

aarde gezet. We hopen dat ons boompje 

goed zal groeien. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsverdeling en formatie voor het nieuwe 

schooljaar 

Volgend schooljaar gaan we, net als nu, werken 

met drie groepen, maar wel met een andere 

samenstelling. We hebben gekozen voor een 

groep 1-2-3, een groep 4-5-6 en een groep 7-8. 

Dit heeft vooral te maken met een goede 

verdeling van de leerlingaantallen.  

In groep 1-2-3 zitten 12 leerlingen, in groep 4-5-6  

12 leerlingen en in groep 7-8 14 leerlingen.  

 

Samantha blijft volgend schooljaar onze ICT-er. 

Waarschijnlijk wordt donderdag haar werkdag. 

Zij regelt alles rondom onze computers en 

laptops. 

Kim is ook volgend schooljaar onze 

onderwijsassistente. Zij is aanwezig op dinsdag 

en donderdag. 

Anne blijft onze Intern Begeleider en is op 

donderdagmiddag en vrijdag beschikbaar voor 

gesprekken met ouders. 

 

Vorige week maandag hebben we dit 

formatievoorstel besproken met de MR.  

De MR-leden hebben toestemming gegeven en 

we hopen natuurlijk dat de leerlingen en de 

ouders ook blij zijn met deze formatie. 

 

De leerkrachten zullen morgen de leerlingen 

informeren. 

 

 groep  
1-2-3 
 

groep  
4-5-6 

groep  
7-8 
 

Maandag 
 

Sanne  
 
 

Saskia  Marieke  

Dinsdag 
 

Annet  
 
 

Nienke  Marieke  

Woensdag 
 

Sanne  
 
 

Nienke   
 

Saskia  

Donderdag 
 

Sanne  
 
 

Saskia  Anne   

Vrijdag 
 

Annet  
 
 

mo: Nienke 
mi: Annet  
 

Marieke  
 

 

 

 

MR-vergadering 

In de bijlage vindt u het verslag van de  

MR-vergadering van maandag 18 maart j.l. 

 

 

Vacature oudergeleding Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR) 

 Wil je school-overstijgend meedenken en 

betrokken zijn bij de beslissingen en 

veranderingen binnen de stichting? Grijp dan nu 

je kans en stap in de GMR! De Boogerd zoekt 

namelijk een ouder die zitting wil nemen in de 

GMR van stichting Fectio. 

De GMR is nauw betrokken bij de 

totstandkoming van bestuursbeleid. De GMR 

overlegt 6 á 7 keer per jaar met de 

bovenschools bestuurder Rob Boerman en heeft 

advies- en instemmingsrecht voor bij de wet 

geregelde onderwerpen. Hierbij valt te denken 

aan punten als het meerjarenbeleidsplan, de 

begroting van de hele stichting, p&o zaken en 

onderwijskwaliteit. 

De GMR bestaat in totaal uit 12 leden, per 

school uit de stichting is dat één persoon. Dit zijn 

6 ouders en 6 leerkrachten. De afgelopen drie 

jaar heeft Saskia zitting genomen in de GMR. 

Voor de komende drie schooljaren is het de 

bedoeling dat er namens de Boogerd een 

ouder zitting in neemt. 

De ervaring leert dat je als GMR-lid echt invloed 

kunt uitoefenen op het beleid van de stichting. 

Er heerst een prettige overlegsfeer tussen GMR 

en Rob Boerman en adviezen worden ter harte 

genomen. 

Geïnteresseerd in deze belangrijke taak? 

Neem dan contact op met Saskia of Arianne 

Dank je wel! 

Saskia 

 

 

Schoolvakanties 2019-2020 

De schoolvakanties voor het nieuwe schooljaar 

zijn bekend. Hieronder vindt u de data. 

herfstvakantie:   

ma 21-10-2019 t/m vr 25-10-2019 

kerstvakantie:    

ma 23-12-2019 t/m vr 03-01-2020 

voorjaarsvakantie:    

ma 24-02-2020 t/m vr 28-02-2020 

Goede Vrijdag en Pasen:  

vr 10-04-2020 en ma 13-04-2020   

meivakantie: 

ma 27-04-2020 t/m di 05-05-2020 

Hemelvaart:    

do 21-05-2020 en vr 22-05-2020 

Pinkstervakantie:   

ma 01-06-2020 t/m vr 05-06-2020 

zomervakantie:    

ma 20-07-2020 t/m vr 28-08-2020 

 

 



 

 

 

Overig nieuws 

 

 

Fladderen  

Op 27, 28 en 29 augustus kan iedereen weer 

Fladderen! Fladderen is een kindervakantiefestijn 

voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar, waarbij op 

elf verschillende locaties te gekke activiteiten 

worden georganiseerd. Bij locaties voor groep 1 

t/m 6 zijn alle ouders welkom om als 

groepsbegeleider mee te genieten. 

Groepsbegeleiders kunnen zichzelf en hun 

kinderen digitaal inschrijven tussen 5 - 11 juni. De 

digitale kind-inschrijving is van 17 - 23 juni. Wil je 

meer informatie? Kijk dan eens op onze site 

www.fladderen.nl of op ons YouTube kanaal 

www.youtube.com/fladderenhouten 

 

 

 

 

 

 

 


