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Beste ouders/verzorgers, 

Vol enthousiasme hebben we de afgelopen week de school weer ingericht, we hopen dat 
alle leerlingen er weer net zoveel in hebben als wij! We kijken ernaar uit iedereen weer 
te zien. 

We ontvangen alle leerlingen maandag op onze schoolpleinen. De leerlingen van groep ½ 
komen via het onderbouwplein en de leerlingen van groep 3 tot en met 8 worden ont-
vangen op het bovenbouwplein. We zien iedereen daar graag weer iets voor half 9. Tus-
sen 14.00 en 14.30 uur houden wij pauze. Na 14.30 uur zijn wij weer bereikbaar.  

Denkt u aan een klein hapje/sapje voor 10 uur en een lunch voor tussen de middag. Wilt 
u zelf uw kinderen checken op luizen. Dat pakken we op school nog niet op. Ouders ko-
men nog steeds op afspraak in de school, we hopen dat we dat langzaam steeds meer 
kunnen gaan uitbreiden. We hebben in ieder geval in de jaarplanning een drietal inloop 
momenten opgenomen. We gaan ervan uit dat we u dan weer kunnen uitnodigen om 
een keertje mee te komen kijken binnen het onderwijs op de Boomgaard. Dit staat alle-
maal op onze jaarplanner die u in de komende weken weer kunt verwachten voor op uw 
koelkast thuis 

We gaan met elkaar voor een mooi, leerzaam, fijn en hopelijk quarantaine vrij schooljaar! 

Team OBS De Boomgaard 



OBS de Boomgaard—Kerklaan 11—2959 BR Streefkerk—0184 689350 

www.obs-de-boomgaard.nl / directieboomgaard@o2a5.nl 

Nieuwsbrief  

Augustus 2021 

Schoolreis 

Op maandag 20 september gaat groep 1   

t/m 6 op schoolreis!  

Groep 1/2 gaat met eigen vervoer naar de 

Avonturenboerderij in Groot-Ammers. 

Groep 3 t/m 6 gaat met de bus naar attrac-

tiepark Plaswijck in Rotterdam.  

Wij hebben er zin in! 

  

Informatieavond 

Wij zijn voornemens om op dinsdag  21    

september een informatieavond te organi-

seren. U ontvangt hier binnenkort meer in-

formatie over.  

Agenda:  

 

 

  

30 augustus Start van het nieuwe school-

jaar 

8, 9, 10 september Kamp groep 7/8 

20 september Schoolreis groep 1 t/m 6 

21 september Informatieavond  

 

 

Schoolapp 

Wij vragen u om de schoolapp goed in de 

gaten te houden. Dit schooljaar zullen wij 

vaker communiceren via de schoolapp. Als 

u deze nog niet heeft geïnstalleerd, dan 

vindt u in de bijlage van deze mail het 

stappenplan.  


