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Wist u dat………………………………….. 
 

- er op 10 oktober de schoonmaakavond is 

- wij weer heel veel ouders verwachten 

- vele handen licht werk maken 

 

 

Luizen 

Helaas is er door enkele ouders bij hun kinderen luizen geconstateerd. Zij hebben dit gelukkig 

meteen aan ons doorgegeven. Deze kinderen zijn ondertussen al weer luizenvrij, maar we 

willen toch graag de hele school nogmaals controleren. De dames komen op maandag 7 

oktober. Denkt u er aan dat de kinderen dan geen gel of vlechten in moeten doen. Dat is niet 

fijn voor de controleurs en ook niet voor de kinderen.  

 

Schoolplein 

Zoals u wellicht gezien heeft, zijn we een stuk verder gekomen met het opknappen van het 

schoolplein. Het begint er al echt mooi uit te zien. In de herfstvakantie wordt de oprit naar het 

plein gedaan, zodat we daar zo min mogelijk last van hebben.  

De beplanting zal waarschijnlijk in november gebeuren.  

 
Burendag 
Een aantal kinderen van groep 7/8 heeft 
voor morgen, zaterdag 28 september, iets 
voorde burendag georganiseerd. Onder 
leiding van Welcom en met behulp van wat 
ouders hebben ze iets leuks neergezet.  
De kinderen zijn dan ook welkom. (zie 
bijlage)  
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Parro app 

We zien dat de meeste ouders de Parro app al hebben geïnstalleerd. U heeft ook al berichten 

ontvangen. We willen diegene die dit nog niet gedaan hebben vragen om hem ook te 

downloaden zodat we in een keer alle ouders bereiken en niet daarnaast nog een mail moeten 

sturen. 

Het is misschien handig als beide ouders de Parro app installeren zodat we iedereen bereiken. 

Ouders die in ons systeem met 2 mailadressen staan hebben ook allebei een uitnodiging gehad 

(als het goed is). De ouders die maar met één mailadres in Parnassys staan kunnen een tweede 

mailadres doorgeven aan de juf en zij kan deze dan invoeren en krijgt u ook een uitnodiging van 

Parro. 

 

SPAREN VOOR DE SCHOOLBIEB BIJ RAADGEEP EN BERREVOETS 

Aanstaande woensdag begint de Kinderboekenweek. Ook dit jaar kan er bij boekwinkel 

Raadgeep & Berrevoets in Doetinchem weer worden gespaard voor onze schoolbieb. Dus koop 

je tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij Raadgeep? Lever je kassabon dan in op 

school! Voor 20% van het gespaarde bedrag mogen wij dan weer nieuwe boeken uitzoeken. 

 

KINDERZWERFBOEKEN 

Onze school doet tijdens de Kinderboekenweek mee met de Nationale Kinderzwerfboekweken. 

In deze weken worden in heel Nederland vele kinderboeken op zwerftocht gestuurd. Zo 

kunnen meer kinderen genieten van een leuk boek (zie www.kinderzwerfboek.nl). 

Wilt u samen met uw kind een boek uitzoeken dat 

uit zwerven gestuurd mag worden? Het boek kan in 

de week van maandag 30 september tot vrijdag 4 

oktober mee naar school genomen worden. In de 

klas plakken we een zwerfsticker op het boek en 

daarna mag het boek uit zwerven worden gestuurd.  

Met vriendelijke groet, 

Team de Boomgaard. 

 

 

http://www.kinderzwerfboek.nl/
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Wasouders (herhaling) 

Elke vrijdag wordt de was, hand-, thee- en vaatdoeken, door een van de ouders opgehaald en 

de volgende week weer schoon teruggebracht. Heel fijn dat ouders dat willen doen. We 

hebben een aardig lijstje van ouders die meehelpen, maar het zou fijn zijn als we dat lijstje iets 

kunnen uitbreiden zodat iedereen maximaal 2 x per jaar aan de beurt komt.  

Dus heeft u zich nog niet opgegeven maar wilt u best wel 1 of 2 x per jaar de was een keer 

meenemen, wilt u dan een mailtje sturen naar info@bsdeboomgaardbraamt.nl  

 
Schooltuin (herhaling) 
Onze school heeft een geschiedenis van een prachtige schooltuin met groente, fruit,  kruiden 
en bloemen, jarenlang verzorgd door oma Netty. 
De kinderen waren enthousiast en in de pauze mochten ze oma Netty regelmatig helpen. 

Helaas kon oma Netty het niet meer 
voortzetten en nu is de schooltuin 
helaas een soort wildernis. 

Vorig schooljaar had Bien een prachtig 
initiatief om weer een schooltuintje te 
maken en we zien het belang ook van 
een schooltuin. 

Juf Annelies heeft iemand gevonden die achter de school weer een schooltuin wil realiseren, 
maar we hebben daar wel hulp bij nodig.  Hulp in allerlei vorm, bijvoorbeeld helpen water 
geven tijdens de schoolvakanties, of helpen met de kinderen. De vader van Xavi wil wel weer 
helpen met het omspitten van de tuin.  Lijkt het u leuk om te helpen??  
Vele handen maken licht werk. 
U kunt zich opgeven bij juf Annelies.  

 
 
Sportbuurtwerk (herhaling) 
Ook dit schooljaar worden er in het dorpshuis gratis sportactiviteiten aangeboden. De lijst met 
data zit in de bijlage. Noteert u ze vast? 
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