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ALGEMEEN
Agenda
30 september t/m 4 oktober:
1 oktober:
1 oktober:
2 oktober:

7 oktober:
10 oktober:
14 t/m 18 oktober:
week 21 oktober:
22 oktober:
25 oktober:
31 oktober:

08.30-09.30 uur inloop in de groepen (op inschrijving)
nieuwsbrief MJW nr. 4
MR vergadering
start kinderboekenweek
13.00 uur Bogaviering thema Reis mee! (kinderboekenweek)
16.00 uur voorlichting voortgezet onderwijs groep 7 en 8
schoolfoto’s
oudergesprekken groepen 1 t/m 8
oudergesprekken groepen 1 t/m 8
herfstvakantie
hoofdluiscontrole
Nieuwsbrief MJW nr. 5
13.30 uur spelletjesmiddag groepen 1-2
mediatorenoverleg

Verjaardagen oktober
Dag

Naam

Groep

1
10
12
13
15
17
18
20
25
27
29
31

Joep de Groot (2008)
Job Roelofsma (2011)
Luuk van den Heuvel (2007)
Luka Markerink (2014)
Duncan Buijink (2008)
Kira van Assen (2008)
Sterre van der Sluijs (2014)
Mats van Erp (2014)
Job Toonen (2009)
Jet van Haren (2008)
Elize van Daalwijk (2013)
Luuk Spijkers (2014)

7
5
8
1-2B
7
8
1-2A
1-2A
7
7
3
1-2B

Sponsorloop groepen 1-4
Wat een heerlijke ochtend was het afgelopen vrijdag! Leerlingen van groep 8 hebben voor de
leerlingen van groep 1 t/m 4 een sponsorloop georganiseerd. Onder toezicht van onze leerkrachten
Mayke en Leonie zorgden de “groep-achters” voor stempelposten, een parcours, een drankje en
een leuke verrassing na afloop.
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Alle ouders, andere belangstellenden en medeleerlingen moedigden de kinderen flink aan. En dat
gaf sommigen jonge kinderen vleugels.
Binnenkort kunnen wij u vertellen wat uiteindelijk de opbrengst is voor het schoolplein. Een leuk
verslag van de sponsorloop vindt u middels onderstaande link.
Op de digitale pagina van het Brabants Dagblad van afgelopen zaterdag is een artikel verschenen.
Deze vindt u onderaan deze nieuwsbrief of via https://www.bd.nl/oss-e-o/leerlingen-basisschool-debogaard-rennen-zich-uit-de-naad-voor-nieuw-schoolplein~a2bc517c/

Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober start de kinderboekenweek. Het thema is
“Reis mee!”. Elke groep krijgt twee nieuwe boeken en alle
kinderen brengen een bezoek aan de bibliotheek. Van maandag 7
oktober t/m vrijdag 11 oktober lezen de leerkrachten in elkaars
groep voor.
U bent woensdag 2 oktober van harte welkom op de Bogaviering
om 13.00 uur in de speelzaal om de opening van de
kinderboekenweek bij te wonen. Elke groep verzorgt dan een
optreden in het kader van dit thema.

Oudergesprekken
Op maandag 7 en donderdag 10 oktober vinden er oudergesprekken plaats. U heeft vorige week een mail
ontvangen waarin u op een formulier kunt aangeven op welk tijdsblok u kunt op maandag 7 oktober of
donderdag 10 oktober. Denkt u eraan dit formulier uiterlijk 2 oktober a.s. ingevuld in te leveren bij de
leerkracht van uw kind? Indien u niets inlevert wordt u ingedeeld op een tijdstip dat nog vrij is.

Ouderparticipatielijsten / alarmformulieren
Mocht u de ouderparticipatielijsten (algemene en groeps-) en het alarmformulier nog niet hebben
ingeleverd, zou u dat dan alsnog willen doen. Alvast bedankt!
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Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2A
Hallo allemaal,
Mijn naam is Cas Beumer. Ik ben 18 jaar oud. Ik woon in Sleeuwijk. Ik doe als studie de PABLO
(PABO- ALO), te Nijmegen. Met deze opleiding haal ik in vijf jaar twee diploma’s: leerkracht
basisonderwijs en leraar bewegingsonderwijs.
In mijn vroege jaren heb ik voetbal en tennis gedaan. Met die sporten
ben ik gestopt om, net als mijn hele familie, te gaan badmintonnen. Ik
geef ook badmintontraining aan de leeftijdsgroepen 4 tot 18 jaar.
Verder ben ik 2 jaar geleden begonnen als badmeester. Daar ben ik
helaas mee gestopt omdat het niet meer te combineren zou zijn met
mijn studie.
Ik heb erg veel zin om veel te leren op de Bogaard. Ik heb er veel zin in!
Hartelijke groet,
Cas
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Groep 4
Hoi allemaal,
Mijn naam is Cheyenne. Ik ben 22 jaar en ik zit in mijn derde jaar van de pabo om juf te worden.
Het komende half jaar loop ik op de woens- en donderdagen in groep 4.
Ik woon in Den Bosch samen met mijn moeder en broertjes. We houden veel van spelletjes. Je zult
ons dan ook vaak vinden aan de keukentafel met een bordspel, op de bowlingbaan of in het
poolcentrum.
In mijn vrije tijd besteed ik veel aandacht aan scouting.
Bij scouting Rosmalen ben ik leidster bij de welpen, waar
ik het elke zaterdag ontzettend gezellig heb met de
kinderen. Sinds dit jaar houd ik me bezig met een grote
reorganisatie van de structuur binnen de vereniging en
de verbouwing van het verenigingsgebouw.
De komende tijd hoop ik veel te leren en te ontdekken op
de Bogaard en ik heb er erg veel zin in!
Groetjes,
Cheyenne Post

Groep 7
In onze groep zijn we druk met de verkoop van kinderpostzegels! Heb je nog geen
kinderpostzegelproducten bemachtigd? Ze zijn nog t/m woensdag 2 oktober te bestellen bij de
leerlingen uit onze groep.
Verder zijn we bezig met alles wat groep 7 ons om de oren slingert: vermenigvuldigen, delen,
(werkwoord)spelling, ontleden, verkeer, dansjes en ‘t sexy fokschaap!
Ten slotte zijn alle ouders en belangstellenden op donderdag 3 oktober tussen 13:30 en 14:15
welkom in het beleefmuseum van groep 7 + 8. In tweetallen hebben de leerlingen een ‘wereldster’
onderzocht waar je donderdag alles over te weten komt.
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Kinderboekenruilkast
Evenement opties

Van Wo 02 Okt 00:00 tot Zo 13 Okt 00:00
Bibliotheken Oss
Tijdens de Kinderboekenweek, van 2 tot en met 13 oktober, staat in
de bibliotheken Berghem, Lith, Oss en Ravenstein een
kinderboekenruilkast.
Ruil je kinderboek
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen een boek van zichzelf in
de kast zetten dat ze al gelezen hebben en niet meer willen
bewaren. In ruil daarvoor mogen ze een boek van iemand anders uit
de kast pakken. Iedereen mag maximaal 1 boek per
bibliotheekbezoek ruilen. Boeken die vies en kapot zijn kunnen niet
worden geruild. Je mag wel meerdere boeken meenemen om in de
ruilkast te zetten.
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