
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFO 14       donderdag 18 juli  2019 

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

Belangrijke data 

Vr 19 juli:  Afsluiting schooljaar voor ouders en   

                 leerlingen van 10.45–11.45 uur 

                 Vanaf 11.45 uur zijn alle leerlingen vrij. 

Ma 2 sept:  Eerste schooldag 

Ma 9 sept:  Ouder-informatieavond 

 

 

Verjaardagen  

16 aug:  Jack van Dort 

19 aug:  Stef Reinke 

 

 

Vier nieuwe leerlingen 

Na de zomervakantie starten vier nieuwe 

leerlingen bij ons op school. 

Rik, Mara en Mees starten in groep 5 en Finn 

komt bij ons in groep 7. 

We wensen deze nieuwe leerlingen een hele 

fijne tijd toe op De Boogerd. 

 

 

Laatste-schooldag-borrel 

Op vrijdag 19 juli organiseren we de laatste-

schooldag-borrel. Alle ouders zijn welkom van 

10.45 – 11.45 uur.  Wij  zorgen voor de drankjes; 

wilt u een lekker hapje meenemen? 

We doen het deze keer zonder intekenlijst. 

Alle hapjes, koekjes, chips of komkommertjes zijn 

welkom! 

 

 

Laatste dagen groep 8 

Donderdag 18 juli en vrijdag 19 juli zijn de 

leerlingen van groep 8, Renske en Koen, vrij.  

Op vrijdag 19 juli zijn jullie natuurlijk van harte 

welkom bij de borrel op het schoolplein.  

Maar daarna zit het er echt definitief op: jullie 

basisschooltijd is voorbij.  

Namens alle juffen en meesters wens ik jullie heel 

veel plezier en succes op de middelbare school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarplanning en ouderhulplijst 

In de bijlage vindt u de jaarplanning voor het 

nieuwe schooljaar.  

De studiedagen, administratiedagen, vrije 

middagen,  schoolvakanties en andere 

belangrijke zaken staan hierop aangegeven. 

De ouderhulplijst zullen we na de vakantie weer 

ophangen in de gang. U kunt zich dan weer 

intekenen voor allerlei activiteiten. 

 

 

Bedankje ouders 

Lieve ouders, 

We willen jullie heel hartelijk bedanken voor jullie 

hulp gedurende het afgelopen schooljaar. 

De ouderhulplijst was helemaal gevuld met 

namen en jullie hebben bij zo veel activiteiten 

geholpen. Daar waren we heel blij mee. 

Dank jullie wel daarvoor! 

 

 

 



 

 

Gevonden voorwerpen 

In de hal op het bankje liggen een aantal 

gevonden voorwerpen, zoals schooltassen en 

gymschoenen. 

Kijkt u morgenochtend even of u iets herkent? 

 

 

Zomervakantie 

Namens het hele team wens ik jullie allemaal 

een hele fijne, zonnige en ontspannen 

zomervakantie toe. 

We hopen jullie allemaal weer te zien op  

maandag 2 september. 

 

 
 

 

 

 


