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ALGEMEEN
Agenda
-

Ma t/m do:
21 augustus:
29 augustus:
30 augustus:
3 september:
4 september:
5 september:
6 september:
7 september:
10 september:
11 september:
13 september:
18 september:
25 september:
28 september:

hoofdluiscontrole alle groepen
MJW nr. 1
ouderinformatieavond groep 7 19.00u
ouderinformatieavond groepen 1 en 2 19.00 uur
ouderinformatieavond groep 6 19.00 uur
MJW nr. 2; vergadering Ouderraad
ouderinformatieavond groep 8 19.00 uur
studiedag Bareka: kinderen vrij!
spelletjesmiddag gr. 1-2B 13.30 uur
ouderinfoavond groep 3 19.00 uur
ouderinfoavond groep 4 19.00 uur
ouderinfoavond groep 5 19.00 uur
MJW nr. 3
Bogaviering 13.00 uur
spelletjesmiddag groep 1-2A 13.30 uur

Even voorstellen.....
Beste ouders en kinderen,
Met veel plezier ben ik gestart op De Bogaard. De eerste dagen heb ik
ervaren dat hier een fijn team hard werkt om alle leerlingen goed
onderwijs te geven.
Ikzelf ben in 1997 afgestudeerd van de HAN-PABO in Nijmegen. Een
flink aantal jaren ben ik leerkracht geweest van met name de groepen 7
en 8 op De Driemaster in Nijmegen. Alhoewel ik nooit met tegenzin
naar mijn werk ging, ontstond al gauw de ambitie om directeur te
worden. Door middel van verschillende cursussen en de
directeursopleiding, was ik in 2010 startklaar om directeur te worden.
Dankzij een tip van een ouder van inmiddels oud-leerlingen van De
Bogaard, ben ik binnen stichting Optimus terecht gekomen. Binnen onze stichting heb ik leiding
geven aan De Weijerhof (inmiddels opgegaan in een nieuwe school: De Weijerwereld) en Onze
Bouwsteen in Beugen.
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Ik woon in Nijmegen samen met mijn man Stan en onze zoons Teun (16) en Abel (14). In mijn vrije
tijd ga ik graag naar musea en de film. Daarnaast probeer ik mezelf gezond te houden door twee
keer per week op een zeer recreatieve wijze hard te lopen.
Hanneke heeft voor de vakantie mij zoveel mogelijk wegwijs gemaakt in alle ins en outs van De
Bogaard. Graag neem ik van haar de gewoonte over om ’s ochtends op het schoolplein of bij een
van de groepen u en de kinderen welkom te heten.
U kunt me dan ook altijd aanspreken als u iets wil vragen of kwijt wil. Daarnaast ben ik bereikbaar
middels de gebruikelijke mail van de school of telefonisch. Ik werk fulltime, dus veel aanwezig op
school en zo makkelijk bereikbaar voor u.
De start op De Bogaard is heel prettig, ik vertrouw daarom op een goede samenwerking met u en
teamleden.
Warme groet,
Marijke Devillers

AVG
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) roept de nodige verwarring op. Het is voor
scholen nog niet duidelijk waar de grenzen liggen van deze wet. Binnen Optimus wordt hard
gewerkt aan een protocol/handleiding die algemeen geldend is voor alle scholen van onze
stichting, dus ook voor De Bogaard. Tot die tijd hebben wij binnen het directieberaad afgesproken
ons gezonde verstand te gebruiken en zaken niet te snel veranderen. Dus in het kader van deze
afspraak ontvangt u gewoon de klassenlijsten en ziet u in “Moet Je Weten” de verjaardagen van de
leerlingen. Ik sluit niet uit dat op termijn deze zaken niet meer mogen.
De frequentie van onze nieuwsbrief wordt weer teruggebracht naar 1x per 2 (school) weken. We
nemen nog een besluit op welke wijze groepsinformatie zal worden gecommuniceerd. Voorlopig
zal per nieuwsbrief één groep een stukje publiceren. Overige belangrijke informatie wordt
gecommuniceerd via mail of anderszins.

Ouderinformatieavonden
Graag verwijs ik u naar bovenstaande data voor ouderinformatieavonden. U bent die avond van
harte welkom in het groepslokaal waarbij u door de leerkracht van allerlei groepsinformatie zult
worden voorzien.
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Alarmformulier
Deze week ontvangt u via uw gezinsoudste een alarmformulier. Hierop kunt u eventuele
wijzigingen kwijt die zullen worden opgenomen in onze leerlingenadministratie. Wij ontvangen dit
formulier graag uiterlijk 31 augustus ingevuld retour, ook al heeft u geen wijzigingen.

Schoolfotografie
In tegenstelling tot wat u gewend was, zal de schoolfotografie dit schooljaar plaatsvinden op
woensdag 24 oktober (i.p.v. september). Na jarenlange fijne samenwerking met Rob Pluijm hebben
we er dit jaar voor gekozen om met Foto Verreijt uit Nijmegen samen te gaan werken. Zij zijn
gespecialiseerd in schoolfotografie en nemen het hele traject van fotografie, bestellen, betalen tot
communicatie nadien voor hun rekening. Natuurlijk worden er groepsfoto’s, individuele en
broer/zus foto’s gemaakt zoals voorgaande jaren.
Over een aantal weken krijgt u van ons meer informatie.
Namens de Ouderraad,
Henriëtte van Zonsbeek

Ouderparticipatielijsten
Volgende week ontvangt u via uw oudste kind een ouderparticipatielijst voor hulp in de groep en
een algemene ouderparcipatielijst. Wij hopen weer op veel hulp.

Jaarkalender
De jaarkalender wordt deze week definitief vastgesteld. U bent reeds eerder geïnformeerd over de
schoolvakanties en studiedagen e.d. Bovenaan deze nieuwsbrief, onder het kopje Agenda vindt u
al enkele belangrijke bijeenkomsten die ook op de jaarkalender staan.
U ontvangt de jaarkalender per mail. Indien u liever een papieren versie wilt dan kunt u een
exemplaar weghalen op het tafeltje tegenover het bureau van Linda van der Voet
(adm. medewerkster/conciërge).
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Jarigen september
Naam
2
2
5
6
8
10
15
17
19
19
19
21
22
24
24
29

Tom Hendriks (2008)
Manon van der Meer (2012)
Maud van Dijk (2008)
Fleur Marijnissen (2013)
Wes van Mierlo (2008)
Emma Heurkens (2010)
Siebe van Uden (2010)
Sem van Uden (2010)
Tim Komen (2011)
Jurre de Reus (2013)
Djayden van Weel (2019)
Siebe Loeffen (2013)
Feley Dawit Meakele (2012)
Tobias Groot (2007)
Julius Gjergji (2014)
Rens Loozen (2009)

Groep
6
3
7
1-2B
7
5
4
5
3
1-2A
1-2
1-2A
1-2B
7
1-2
6

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Vanaf de volgende nieuwsbrief zal een groep verslag doen in deze nieuwsbrief.

INFORMATIE VAN DERDEN
Foldermaterialen
Het wandfolderrek is inmiddels aangevuld met:
-

-

Allerlei proefnummers/info van tijdschriften zoals Okki, Bobo, National Graphic Junior e.d.
U of uw kind mag deze informatie daar zelf weghalen. Indien u gebruik wilt maken van een
abonnement, kunt u dit zelf regelen.
Informatie over typeopleidingen.
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