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Agenda: 

 
16 januari 

Groep 8 bezoek       
Gemini College 
 

17 januari 
Groep 8 bezoek      

Willem de Zwijger   
Papendrecht 
 

30 januari 
Open ochtend op     

De Boomgaard 
 
11 februari 

Alle kinderen om 
12.00 uur vrij! 

 
22 februari 
Alle kinderen vrij! 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Gelukkig nieuwjaar! 

Het team van de Boomgaard wenst 

iedereen een goed en gezond 2019! 

 

Scholenbezoek groep 8 

1 Op het Gemini college hebben we scheikunde gedaan 

en Frans, Duits, techniek, muziek en theater . We hebben 
met techniek van kleine houten latjes een brug gebouwd 

en met Nask een proefje gedaan.   
Dit is de Leonardo Da Vinci brug.                                     

Nask is natuur- en scheikunde. 

 

2 Op het Willem de Zwijger college hebben we biologie, 

wiskunde, Engels, techniek, algemeen verhaal en een 
rondleiding gehad. Bij techniek hadden we een stuk hout, 

daar hebben we in het midden een gaatje geboord en 
daar een pijp in gedaan en daar overheen een ballon als 

je die op de tafel zet en hem een zetje geeft zweeft die 

er van af. Met Engels hebben we het alfabet geleerd en 
daarna  Engelse letterbingo gedaan.                                                                                                                                                                                                                                                               

  Groetjes groep 8  

 

Schoonmaakavond 

Wat is er gisteren hard gepoetst en wat is alles weer 

heerlijk schoon geworden! Iedereen hartelijk dank voor 

de hulp!  
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Oproep                                                                  

Woensdag 23 januari starten de nationale voorlees-

dagen. Wij willen tot eind januari extra aandacht 

besteden aan (voor)lezen. Zijn er ouders of groot-

ouders die het leuk zouden vin-

den om voor te lezen in de 

klas? U kunt contact opnemen 

met de desbetreffende leer-

kracht.  

Open ochtend                                                           

Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld zal er 30 

januari een open ochtend zijn op de Boomgaard 

van 9.00 uur tot 10.30 uur. Wij hopen veel nieuwe 

ouders en kinderen te ontmoeten.  

Studiemiddag                                                                 

Maandag 11 februari hebben de leerkrachten een 

studiemiddag. Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 

uur vrij! Vrijdag 22 februari zijn de kinderen ook 

vrij in verband met een studiedag. 

Schoolkrant 

Heeft u onze eerste digitale schoolkrant al gelezen? 

Daar zijn wij heel trots op! U kunt deze vinden op 
onze website www.obs-de-boomgaard.nl onder het 

kopje foto’s. U dient zich daarna in te loggen, de 
code heeft u in december ontvangen via de mail.  

 
Rapporten 

Vrijdag 15 februari krijgen de kinderen het rapport 
mee naar huis. De rapportgesprekken zullen plaats-

vinden in de week van 4 maart. Dit is wat later dan 
dat u van ons gewend bent. Heeft u dringende vra-

gen wat betreft het rapport, dan kunt u contact op 
met de leerkracht om eerder een gesprek te plan-

nen.  

 

Jarigen in januari:  
 

1 januari 

Reem 5 jaar  

 
7 januari 

Ies 6 jaar 

 

9 januari  

Meester Marco 64 jaar 

 

13 januari  

Sharon 9 jaar 

 

14 januari 

Fedde 5 jaar  

 

21 januari 

Mateusz 6 jaar 

 

24 januari 

Meester Sander 37 jaar 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

     
 


