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Schoolfotograaf 

Beste ouders,     
   
Donderdag 1 juni a.s. is onze schoolfoto-
graaf er weer.  
Evenals voorgaande jaren bieden wij u de 
mogelijkheid om een foto van al uw kin-
deren te laten maken. Het gaat hier om de 
kinderen, die nog niet of niet meer bij ons 
op school zitten. Dus bijv. een kind uit 
groep 7 met een oudere broer of zus die al 
op het voortgezet onderwijs zit of een kind 
uit groep 2 met een broertje of zusje die 
nog niet op school zit. 
Broers en zussen die beiden op school 
zitten worden al samen op de foto gezet. 
Vindt u het leuk om een foto van alle kin-
deren te hebben, dan kunt u zich opgeven 
via de mail bij Wilma Heinrichs 
(w.heinrichs@hendrik-boogaard.nl). U 
krijgt dan een tijd toegewezen. Helaas kan 
er met deze tijd niet geschoven worden. 
Houdt u hiermee rekening. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Luizencontrole 
Deze week is er weer luizencontrole geweest en 
we zijn luisvrij! 
Voor volgend schooljaar zoeken we luizenmoe-
ders. U kunt zich aanmelden bij Cecile van Vierzen, 
c.vanvierzen@hendrik-boogaard.nl 
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Geachte ouders, verzorgers, 
 

Hierbij informatie over het grote school-
project beeldende kunst en schilderkunst: 
“Een feest van kleuren”. 
Elk jaar organiseren we een kunstproject 
waaraan alle groepen meedoen. Vorig jaar 
was dat film en fotografie. De jaren daar-
voor hadden we een dansproject en een 
muziekproject.  
Planning project: ma 29 mei tot 8 juni. Dat 
is na de hemelvaartvakantie.  Vanaf 8 juni 
is er in de gangen van de school nog een 
tentoonstelling tot 15 juni. 
 In de klassen maken de kinderen kennis 
met de verftechnieken van diverse schil-
ders o.l.v. hun eigen leerkracht. Ook maakt 
elke groep een beeldend groepswerk. 
Gastlessen van anderhalf uur per groep 
worden gegeven door Natalie Timmers. Ze 
laat de kinderen schilderen op canvas met 
acrylverf. (schorten, of oude overhemden 
aan te bevelen). De kleuters en groep 3 
werken gewoon met plakkaatverf. 
Indeling les van Natalie: 
 
 
 
 

 
 
 
Vindt u het leuk om te assisteren tijdens de 
lessen, of wilt u helpen met het inrichten 
van de tentoonstelling in de gangen, dan 
bent u van harte welkom. Neemt u dan 
contact op met de leerkracht.  
 Christine 

 

Datum en tijd groep Datum en tijd groep 

Dinsdag 30 mei 8.45-
10.15 

5/6 Dinsdag 6 juni 8.45-10.15 7A 

Dinsdag 30 mei 10.30-
12.00 

3/4B Dinsdag 6 juni 10.30-
12.00 

8A 

Dinsdag 30 mei 13.00-
14.30 

1/2C Dinsdag 6 juni 13.00-
14.30 

4A 

Woensdag 31 mei 8.45-
10.15 

6A     

Woensdag 31 mei 10.30-
12.00 

2/3A     

Donderdag 8 juni 8.45-
10.15 

1/2B     

Donderdag 8 juni 10.30-
12.00 

7/8B     

Donderdag 8 juni 13.00-
14.30 

5A     
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Opbrengst sponsorloop 

We zijn super verrast. Een aantal kinderen 

heeft nog geld ingeleverd van de sponsor-

loop. Totaal hebben we opgehaald: 

€2652,50 

Hartelijk dank! 

We hebben het vandaag overhandigd aan 

de dames van Happy bags. Ze zijn er erg 

blij mee! 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 
 

 

 
 
Mei 2017 
Do.                     11                      Zwemmen 5a 
Di.                      23                      Zwemmen 7a/Kijkmiddag 
Do.                     25                      Hemelvaartsdag 
Di.                      30                       Gastles project gr. 5/6, 3/4b en 1/2 c. 
Woe.                 31                       Gastles project gr. 6a, 2/3a en 1/2b. 
 
Juni 2017 
Do                       1                        Schoolfotograaf 
Ma.                     5                        2e Pinksterdag 
Di.                       6                        Zwemmen 8a 
Di.                       6                        Gastles project gr. 7a, 8a en 4a. 
Woe.                  7                        Zwemmen 7/8b 
Do.                      8                        Gastles project gr.  1/2b, 8a en 5a. 
Woe                   14                       Leerlingen vrij. 
Vrij.                     16                       Rapport 2 mee. 
Ma.                     19 t/m 23         Oudergesprekken 
Di.                       20                       Zwemmen 3/4b 
Do.                      22                       Zwemmen 2/3a. 

 

 
 
Studiedag: 

14 juni 2017 

 

Vakantierooster 2017-2018 
 

 
 

Schooljaar  2016-2017   

Kerstvakantie  26 december 2016  6 januari 2017  

Voorjaarsvakantie  27 februari 2017  3 maart 2017  

Pasen  14 april 2017  17 april 2017  

Meivakantie  24 april 2017  5 mei 2017  

Hemelvaart  25 mei 2017  26 mei 2017  

Pinksteren  5 juni 2017  5 juni 2017  

Zomervakantie  10 juli 2017  18 augustus 2017  

Schooljaar  2017-2018  

Herfstvakantie 14 oktober  2017  22 oktober 2017  

Kerstvakantie  23 december 2017 7 januari 2018  

Voorjaarsvakantie  24 februari 2018  4 maart 2018  

Pasen  30 maart 2018 2 april 2018  

Meivakantie  27 april 2018 13 mei 2018 

Pinksteren  20 mei 2018 21 mei  2018 

Zomervakantie  14 juli 2018 26 augustus 2018 

 

                             AGENDA 


