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KALENDER
5 sept. start nieuwe schooljaar
5 sept. Nieuwsbrief 1
12 sept. Mad Science gr. 3 t/m 8
15 sept. 19.00u. Infoavond plusklas:
betreffende ouders hebben al
een uitnodiging ontvangen.
16 sept. Verkeersproject : dode hoek
19 sept. Nieuwsbrief 2
Start huiswerkklas gr. 7-8

DATA LANGE(RE) TERMIJN
22 sept. Informatieavond voor alle
ouders van gr. 1 t/m 8. Zet
deze datum alvast in uw
agenda.
26 t/m 28 sept. Schoolkamp gr. 8
28 sept. Start Kinderpostzegelactie

COMPENSATIEVERLOF,
DUURZAME INZETBAARHEID
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
7 sept. meester Theo (juf Yvonne)
juf Joke
9 sept. juf Nanda (juf Yvonne)
12 sept. juf Joke
14 sept. meester Theo 9juf Yvonne)
juf Joke
16 sept. meester Theo (juf Yvonne)

JARIGEN
Tot aan de volgende nieuwsbrief zijn
de volgende kinderen jarig:
6 sept.
Pien Joosse
5
10 sept. Liam Timmers
7
12 sept. Lars Vervaart
1/2 A
12 sept. Tim v. Grimhuijzen
3
16 sept. Zoë v. Vlaardingen
2/3

NIEUWE LEERLINGEN
Vandaag zijn de volgende nieuwe
leerlingen gestart op onze school:
In ½ A Thijn van Weelden en Aden van
Amelsvoort.
In ½ B Yorik Coenen, Sanae Daoudi,
Max de Deugd, Rahma Hassan, Sepp
Dudok, Amber van Sundert, Thyan
Dijkman en Skylar Temming.
In groep 3 Vienna Hopstaken.
In groep 7 Tobias de Haas.
In groep 8 Remie Verwijs.
Wij wensen alle kinderen en hun
ouders een fijne tijd toe op de
Boemerang.

EEN NIEUW SCHOOLJAAR
We zijn er klaar voor. De school is
weer schoongemaakt en opnieuw
ingericht.
Vooral in de laatste week van de
vakantie is er hard gewerkt door de
leerkrachten. Ondertussen volgden zij
ook nog een workshop hoe om te gaan
met Snappet 3.0, een nieuwe versie,
die nog meer tegemoet komt aan de
onderwijsbehoeften van ieder kind.
Ook groep 7 start nu met Snappet,
alleen maken zij gebruik van Ipads.
We staan voor een nieuw jaar, waarin
cultuur een plaats gaat innemen op
vrijdagmiddagen en waarvoor
kunstenaars zijn uitgenodigd in de
klas. We noemen de “vroegere
weeksluitingen” voortaan
cultuurmiddagen. Alle ouders worden
hiervoor een keer uitgenodigd in de
loop van het jaar.
We starten met een nieuwe invalster in
groep 3 vanuit de flexpool van OBO:
Ingrid Heest en natuurlijk met een

nieuw directielid, Marc Embregts. Hij
zal iedere donderdag aanwezig zijn en
wisselend in de week een andere
halve dag.
De schoolgids was vorig jaar gedrukt
voor 2 schooljaren. Enkele zaken zijn
gewijzigd of moesten nog worden
toegevoegd, vandaar dat u bij deze
nieuwsbrief een extra bijlage krijgt met
aanvullingen.
We gaan er een mooi schooljaar van
maken en hebben er heel veel zin in.
En vanochtend was al te zien dat de
kinderen er ook weer zin in hebben.

Even voorstellen
Ik ben Ingrid van Hees en ik zal begin
dit jaar in groep 3 invallen voor Marjo
Ligtvoet. Ik ben 23 jaar en woon in
Nispen. Twee jaar geleden ben ik
afgestudeerd aan de PABO. Sindsdien
ben ik aan het invallen in allerlei
groepen en nu dus op De Boemerang.
Ik heb er ontzettend veel zin in en we
komen elkaar vast nog tegen!

huis en u bent steeds op de hoogte!

SOS FORMULIEREN
Alle leerlingen krijgen vandaag ook
een SOS-formulier mee. We vragen u
dit formulier voor elk kind apart in te
vullen. Hierin geeft u ook wel of geen
toestemming om foto’s, die gemaakt
zijn bij schoolactiviteiten en waarop uw
kind te zien is, op de website van de
school te plaatsen, via social media te
delen of op een andere wijze te
publiceren. De leerkrachten
verzamelen deze formulieren in een
mapje en hebben zo steeds belangrijke
informatie bij de hand, in geval van
nood en als de groep een uitstapje
maakt buiten de school. Mocht er
tussentijds iets veranderen, dan vinden
we het fijn als u dit via de mail zou
willen doorgeven. Vergeet u niet om
uw e-mailadres te vermelden in
verband met de nieuwsbrief?

GYMLESSEN
Op de volgende tijden zijn de
gymlessen gepland voor de
verschillende groepen:

INLEVEREN RAPPORTEN
We willen u vriendelijk vragen om de
rapporten, die de kinderen voor de
zomervakantie hebben ontvangen, zo
spoedig mogelijk weer op school in te
leveren.

SCHOOLKALENDER
Vandaag krijgen alle oudste kinderen
uit ieder gezin een schoolkalender mee
naar huis. Hierop kunt u zien wanneer
de vakanties zijn gepland, wanneer er
vergadering is, schoolreis, etc. Geef
deze kalender een geschikt plaatsje in

Maandag in de Droge Mark
10.15u- 11.00u
11.00u- 11.45u
middagpauze
13.00u-13.45u
13.45u-14.30u
Donderdag in de Droge Mark
11.00u-11.45u
middagpauze
13.00u-13.45u
13.45u-14.30u
Donderdagmiddag in De
Borgh
13.00u-13.45u
13.45u-14.30u
Vrijdagochtend in de Borgh
8.30u-10.00u

4
6
7
5
5
4
3
7
6
8

Vanaf groep 5 gaan de kinderen

douchen na de gymles. Daarom
dienen ze een handdoek bij zich
hebben. In verband met allergieën bij
diverse kinderen is het niet toegestaan
om spuitbussen met deodorant mee te
nemen naar de gymles.
Als er speciale redenen zijn, waarom
uw kind niet mag douchen, dan gaan
we ervan uit dat u dit bespreekt met de
leerkracht. Tot slot nog iets over de
gymschoenen. Wilt u a.u.b. sportschoenen met een stevige zool aanschaffen en geen balletschoenen;
sportschoenen geven meer steun,
waardoor minder snel blessures
optreden. Zwemmerseczeem is te
voorkomen door uw kind slippers mee
te geven zodat uw kind niet op blote
voeten hoeft te douchen.

CULTUUR OP DE
BOEMERANG
En dan gaat het eindelijk beginnen!
Deze vrijdag gaan de groepen 1,2 en
2/3 voor het eerst starten met onze
nieuwe opzet van "cultuur op vrijdag".
Deze kinderen gaan starten met dans
als hoofddiscipline. Juf Tamara heeft
voor de vakantie samen met de
kleuterjuffen van alles bedacht. Best
een beetje spannend! Maar we gaan u
natuurlijk op de hoogte houden hoe het
gaat!
De andere groepen starten gefaseerd
in de weken hierna.
En er was nog meer wat anders gaat
dit jaar. Zo vertelde ik in een van de
laatste nieuwsbrieven van vorig
schooljaar al dat er vanuit de
Boemerang geen naschoolse
workshops meer aangeboden zullen
worden. Dit hebben we gebundeld met
alle Zevenbergse scholen.
Vond u deze naschoolse workshops
leuk, dan kan uw kind hier nog steeds
aan mee doen!
Vandaag ontvangt u nog een mail van
ons. Hierin zal u de naschoolse
activiteiten kalender vinden. In deze

kalender staat een groot aanbod van
sport, cultuur en techniek workshops
voor het eerste half jaar. Na de
kerstvakantie zal het tweede deel
verschijnen.
De workshops die in deze kalender
staan, zullen verdeeld over de
Zevenbergse scholen worden
aangeboden. Zo start er bijvoorbeeld
op 19 september een workshop Spray
Painting op de Boemerang.
Inschrijven voor deze workshops doet
u via de aanbieder zelf, maar al deze
informatie vind u in de kalender.
Op 12 september zal een van de
aanbieders uit de naschoolse
activiteiten kalender een promo show
op school geven. Het gaat om de
techniekshow van Mad Science
waarbij de kinderen kennis gaan
maken met wetenschap en techniek.
Het is voor de groepen 3 tot en met 8.
Na deze promo show krijgen de
kinderen een inschrijfformulier mee
naar huis, waarbij u ze dus zelf in kunt
schrijven. Deze workshop wordt
gehouden op de Regenboog.
Een nieuw schooljaar, vol met nieuwe
culturele activiteiten.
Ik heb er zin in, ik hou u op de hoogte!
Groetjes juf Yvonne
Interne Cultuur Coördinator

DE SCHOLEN ZIJN WEER
BEGONNEN : VEILIG
VERKEER NEDERLAND
Aan het begin van het schooljaar zijn
kinderen vol van vakantieverhalen en
van de spanning van een nieuw
schooljaar. Ook lopen of fietsen veel
kinderen een nieuwe route naar een
nieuwe school. U en andere verkeersdeelnemers zien na lange tijd weer
schoolgaande kinderen op de weg.
Met de actie ‘De scholen zijn weer
begonnen' maakt VVN u extra alert op

scholieren in het verkeer. Want hoe
beter iedereen rekening met elkaar
houdt, hoe beter het is voor de
verkeersveiligheid! Vandaar deze
jaarlijkse campagne.
Oefenen met ouders
Uit cijfers blijkt dat kinderen op steeds
latere leeftijd zelfstandig naar school
gaan. Verkeersdeelname is een
belangrijk onderdeel van de
opvoeding. VVN roept u als ouders
daarom op, om uw kinderen zoveel
mogelijk lopend of fietsend naar school
te laten gaan. Verder pleit VVN voor
een verkeersveilige schoolomgeving,
waarin autoverkeer, fietsers en
voetgangers elkaar niet hinderen. Met
extra aandacht voor ouders die hun
kinderen naar school brengen met de
auto.

herbergen. Vandaar het vriendelijke
verzoek om geen fiets mee naar
school te nemen, als uw kind binnen
de loopcirkel woont. In de schoolgids
op blz. 33 kunt u een grotere
plattegrond vinden. Bij twijfel kunt u het
altijd aan de leerkracht, Tonny of de
directie vragen.

ENGELS VOOR
VOLWASSENEN
Half september start op de Boemerang
weer de beginnerscursus Engels voor
alle ouders van de Boemerang, maar
ook voor alle inwoners van Moerdijk.
Kent u nog mensen die hiervoor
interesse hebben dan kunnen zij zich
aanmelden bij Tonny of Mariëtte. De
lessen zijn gratis en worden gegeven
door een docent van het KellebeekCollege op elke dinsdagochtend van
8.30 tot 10.30 uur.
Aanmelden kan ook via de mail:
info@basisschooldeboemerang.nl.
De cursus start halverwege september
en gaat in ieder geval door tot
december 2016. Bij voldoende
deelname zal een doorstart
plaatsvinden in januari 2017.

MET DE FIETS NAAR SCHOOL
We merken dat veel kinderen met hun
eigen fiets naar school komen. De
fietsenstalling en het fietsenrek bij de
onderbouw is niet zo groot dat we alle
fietsen van alle kinderen kunnen

NIEUWS VAN DE
BOEMELTJES
Na een heerlijke vakantie kunnen we
allemaal weer lekker naar school. We
hebben ook weer een paar nieuwe
peuters, Kayra Geurink, Thorin
Verbeek, Vienna Wagemakers en Ize
Vissers.
We wensen iedereen veel plezier op
de peuteropvang. Verder willen we alle
ouders er ook weer op het volgende
wijzen: breng uw kind veilig naar
school, dus denk aan het fietsstoeltje,
uw kind goed vastzetten in het tuigje,
denk om de voetjes en niet achter op
de bagagedrager, zodat het kind
misschien tussen de spaken komt met
zijn of haar voetje. Maar let ook goed
op met het uitstappen van de auto.
Een ongeluk is snel gebeurd. Verder
gaan we in week 38 beginnen met het
thema ‘Welkom Puk’. De Informatie
staat op het white board.
Groetjes De leidsters

HUISWERKKLAS
Op 19 september start de huiswerkklas
weer voor alle leerlingen van groep 7
en 8. Elke maandag van 15.00 tot
16.00 uur zal Joep Fransen, een
vrijwilliger, deze kinderen een uurtje
begeleiden met ondersteuning van Juf
Myranda van groep 8.

zullen ’s ochtends les krijgen. Dit
betekent dat ze door de leerkracht en
de brandweer geattendeerd worden op
de Dode Hoek en in de middag betreft
dit de groepen 6 t/m 8.
Kortom: verkeer staat de eerste twee
weken erg centraal bij ons op school!

CADEAU VAN DE OVERBLIJF
Deelname is niet vrijblijvend. Wanneer
een kind eenmaal is opgegeven
verwachten wij haar/hem iedere
maandag. Bij afwezigheid zal de
school altijd naar huis bellen. De
kosten bedragen €1,- per keer.
De school verwacht gemotiveerde
leerlingen met de juiste werkhouding,
die ook altijd de juiste huiswerkspullen
bij zich hebben en zich zullen houden
aan de regels en afspraken, die door
de school gehanteerd worden.
Om te inventariseren hoeveel
leerlingen zullen gaan deelnemen
willen wij u vragen onderstaand
strookje in te leveren bij de leerkracht
van uw kind.
Nadere informatie krijgt u daarna nog
van ons.

-------------------------------------------------Naam leerling:…………………………...
Uit groep: ………
maandag van 15.00 tot 16.00u.
Handtekening ouders:
____________________

------------------------------------------------DODE HOEK
Op 16 september starten we met het
2de project van verkeer namelijk de
Dode Hoek. In de groepen 1 t/m 8
wordt m.b.v. een brandweerwagen les
gegeven over wat een dode hoek is en
hoe we ons als verkeersdeelnemer
moeten gedragen. De groepen 1 t/m 5

De overblijfgroep hoopt dat iedereen
een goede vakantie heeft gehad. Voor
de overblijvers op abonnement heeft
de overblijf een verrassing. Er zijn voor
alle overblijvers een beker en bakje
met naam aangeschaft. De
overblijfgroep hoopt dat de overblijvers
deze bekers en bakjes gaan gebruiken
bij de overblijf, zie de foto’s:

