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Wist u dat:
- We € 371,25 hebben ingezameld voor Oekraïne
- De informatieavond van 6 april wordt verplaatst naar een andere datum
- De bibliotheek Didam is verhuisd en er daarom een feestweek is
Opvang kinderen uit Oekraïne
In het nieuws heeft u vast gehoord over de opvang van Oekraïense kinderen op scholen binnen onze
regio. Inmiddels hebben gastgezinnen en begeleiders van stichting Gaandeweg ook contact gezocht met
onze school. Het beleid van PRO8 is dat we deze kinderen (tijdelijk) opvang bieden, in ieder geval tot het
beleid van de overheid hierin duidelijk is. Of deze kinderen bij ons op school komen en voor hoe lang is
nog niet zeker, maar het kan dus zijn dat u of uw kind(eren) onbekende gezichten binnen de school en
in de klas zien komen. Uiteraard houden we u op de hoogte.
Medezeggenschap bij de Boomgaard: heb je vragen of feedback?
De medezeggenschapsraad (MR) op de Boomgaard bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. Er
wordt ongeveer zes keer per jaar vergaderd en daarbij komen uiteenlopende onderwerpen aan bod. Zo
geven we advies over de begroting en hebben we instemmingsrecht als het gaat om bijvoorbeeld de
onderwijskundige doelstellingen van de school. Wij waren in de afgelopen jaren bijvoorbeeld betrokken
bij de invoering van het continurooster, de keuzes rondom het nieuwe schoolplein en nog recenter bij
de op school geldende coronamaatregelen.
De ouders in de MR vertegenwoordigen alle ouders van leerlingen op de Boomgaard. Heb je als ouder
opmerkingen over bijvoorbeeld het onderwijs, lestijden of regels op school, dan kun je contact
opnemen met een van de twee ouders in de MR:
Arthur van Leeuwen - vader van Elin (groep 7) en Vera (groep 3)
Sander Tuit - vader van Jamie (groep 7) en Cian (groep 6)
Dat mag door een van ons aan te spreken, maar mag ook per e-mail naar sandertuit@gmail.com. Wij
zullen jullie feedback en vragen dan meenemen bij de volgende MR-vergadering, of indien nodig sneller
actie ondernemen.
Teken
We genieten allemaal van het mooie weer, maar met het mooie weer worden ook teken weer
actiever.De kinderen spelen veel in de bosjes achter onze school. Het is
dus
belangrijk om te controleren op teken. Hoe u dit kunt doen kunt u o.a.
lezen op
tekenradar.nl of op rivm.nl/tekenbeet of scan de qr-code.
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Bag2school
Op 21 april ’22 organiseren we weer een kledinginzameling van Bag2school voor de Boomgaard. Op
deze manier kunnen we extra geld inzamelen voor onze school.
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en keert
per kilo een bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg
hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier om
van niet meer gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het
ons te sparen voor de Boomgaard.
Rond 14 april ontvangt u een folder die u op één van uw plastic
zakken kunt plakken. Op de overige zakken hoeft geen naam. Op
woensdag 20 april en donderdagochtend 21 april kunt u de
zakken op school in de fietsenstalling brengen.
Feestweek Bibliotheek Montferland
Bibliotheek Didam is verhuisd naar Waverlo en ondertussen een paar weken open. Woensdag 6 april is
de officiële opening en die dag start de feestweek. De feestweek wordt ’s middags geopend door de
kinderburgemeester Sander.
Via de link in deze mail komen jullie bij het programma. Er zijn pareltjes van activiteiten bij, die gratis
bezocht kunnen worden. Het Kleurfeest, voorstellingen en workshops, we hopen dat er heel veel
kinderen komen!
https://www.bibliotheekmontferland.nl/bibliotheek-didam-gaat-verhuizen-/bibliotheek-didam-gaatverhuizen-.html

