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KALENDER
9 jan. Eerste lesdag 2017
18 jan. Start nationale voorleesdagen
20 jan. Presentaties gr. 1-2 en gr.2-3

DATA LANGE(RE) TERMIJN
17 en 18 jan. Informatieavonden
Markland voor ouders en
leerlingen van gr. 8
27 jan. Presentaties gr. 3-4

NIEUWE LEERLINGEN
Op de eerste schooldag van het nieuwe
jaar starten Bram Verhagen in groep 1/2
B. Op 17 januari start Ryan Nelemans ook
in groep 1/2 B. Wij wensen hen een fijne
tijd op onze school.

KERSTWENS

COMPENSATIEVERLOF, BAPO
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
9 jan
11 jan
11 jan
13 jan
16 jan
16 jan
16 jan

juf Mariëtte afwezig
juf Joke vrij
meester Theo vrij (Juf Yvonne)
meester Theo vrij (Juf Yvonne)
juf Antony vrij (juf Anja)
juf Joke vrij
meester Corné gedrag (juf
Connie)
18 jan juf Joke vrij
18 jan meester Theo vrij (Juf Yvonne)
20 jan juf Nanda vrij (juf Yvonne)

Vrijdagmiddag 23 december start de
kerstvakantie. Het team van de
Boemerang wenst al onze leerlingen,
hun ouders en andere betrokkenen
hele fijne kerstdagen en een gezond
en leerzaam 2017. We zien elkaar
weer op maandag 9 januari 2017.

JARIGEN
De volgende leerlingen zijn de
komende 2 weken jarig. Wij wensen
hen alvast een fijne verjaardag toe.
10-1
12-1
18-1
19-1

Jamie de Ruiter
Ivessa Bossen
Amela Sabanovic
Mare van Andel

1-2 A
5
5
7

Juf Myranda van groep 8 is op
maandag 16 januari jarig. Van harte
gefeliciteerd met je verjaardag!

EXTRA NIEUWSBRIEF
In verband met deze extra nieuwsbrief
komt de nieuwsbrief van maandag 9
januari te vervallen.

TERUGKOPPELING SOCIALE
VEILIGHEID
Verder in deze nieuwsbrief vindt u een
terugkoppeling van de vragenlijsten

over de sociale veiligheid op school.
Eind vorig schooljaar heeft u deze
vragenlijst ingevuld. Afgelopen dinsdag
zijn de uitkomsten besproken in de
MR. Mocht u nog vragen hebben over
de uitkomst van de vragenlijst dan kunt
u contact opnemen met juf Mariëtte of
meneer Marc

HUISWERKLAS
De huiswerkklas start weer op 9
januari 2017 en deze gaat door tot de
meivakantie. We gaan er vanuit dat de
leerlingen die al gebruik maken van de
huiswerkklas gewoon doorgaan. Mocht
dit niet zo zijn dan willen wij vragen dit
door te geven aan de leerkracht. De
kosten zijn € 13,- (€1,- per keer) en
kunnen op 9 januari contant worden
betaald. Leerlingen uit groep 7 en 8 die
nog niet deelnemen aan de
huiswerkklas kunnen zich alsnog
opgeven op 9 januari.

NIEUWS VAN DE
BOEMELTJES
De peuters hebben vakantie van 23
dec. tot 6 jan. In het nieuwe jaar
komen er ook weer nieuwe peuters bij
ons spelen; Julia v. Schie, Mahad en
Nada, we wensen ze een fijne tijd bij
De Boemeltjes. Verder wensen wij
jullie allemaal fijne kerstdagen en een
voorspoedig 2017. De leidsters van
De Kanga's en de Boemeltjes.

MUTSJES
Juf Mariette wil iedereen bedanken
voor alle mutsjes die zij ontvangen
heeft. Het is hartverwarmend om te
ervaren dat er zoveel babymutsjes zijn
ingeleverd.

KNUTSELDAGEN
KINDEROPTOCHT
Beste kinderen uit het
Zeuvebultelaand!

Heb je er altijd al van gedroomd een
carnavalswagen te bouwen. Of om als
loopgroep of met een act mee te doen
aan de kinderoptocht? Heb je er wel
eens aan gedacht samen met je
vriend(in), broer of zus iets te
knutselen en dan mee te doen met de
kinderoptocht? Maar weet je niet zo
goed hoe je daar aan moet beginnen
of misschien heb je geen ruimte om te
knutselen dan is dit je KANS!
Stichting Carnaval Zevenbergen,
diverse verenigingen en clubs uit
Zevenbergen geven je namelijk de
gelegenheid om iets te maken voor de
kinderoptocht. Ook zorgen zij voor
begeleiding om je idee te maken en
hebben ze veel materialen die je mag
gebruiken.
Ook ouders en grootouders zijn die
middag van harte welkom, om samen
met jou te gaan knutselen.
Je kunt kiezen of je op
woensdagmiddag van 13:30 tot 15:30
of liever op zaterdagmiddag 13:30 tot
16:00 uur komt. We bouwen en
knutselen in het Konijnenkot aan de
Koekoeksedijk bij de
vrachtwagenparkeerplaats.
Hoe zien de dagen eruit?



1ste dag: idee bedenken, welke
spullen heb ik nodig?
En mocht je al een idee
hebben, dan kun je met je





karretje dag 1 al gelijk aan de
slag
2e dag knutselen aan je idee en
inschrijven voor de
kinderoptocht
3e dag knutselen aan je idee.
Laatste dag, je idee afmaken en
klaar zetten voor de optocht.

Als het goed is ben je dan zover dat je
met de kinderoptocht kunt meedoen.
Alle kinderen tot 14 jaar kunnen zich
opgeven door een e-mail te sturen
naar demeeuwkes@home.nl
De volgende data zijn gepland voor de
knutseldagen:
Op zaterdagmiddag 21, 28 januari en
4,11 februari van 13.30 uur tot 15.30
uur
Op woensdagmiddag 18,25 januari ,
en 1,2 februari knutselen we van
13.30 uur tot 15.30 uur

Roosendaal, december 2016
Geachte ouders(s), verzorgers(s),
Het bestuur van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO) en onze
directeuren zijn zeer geïnteresseerd in uw mening over het onderwijs op de OBOscholen. Ook de mening van uw kind(eren), onze leerling(en) vinden wij erg
belangrijk. Daarom hebben wij enige tijd geleden een vragenlijst uitgezet onder alle
ouders van onze leerlingen en de leerlingen van groep 5 t/m 8. We hebben hiermee
onderzoek gedaan naar het welbevinden zoals kinderen en hun ouders dat ervaren
op onze scholen. Wellicht heeft u meegedaan aan het invullen van deze vragenlijst.
Onze dank daarvoor, we hopen dat u dit in de toekomst vaker wil doen, want we
zijn van plan om deze onderzoeken periodiek te herhalen.
Het spreekt voor zich dat wij u nader willen informeren over de resultaten van OBS de
Boemerang, vandaar dit schrijven. Het voert op deze plaats te ver om dit heel
gedetailleerd te doen, we volstaan hier met het vermelden van de scores en de
geconstateerde aandachts- en/of verbeterpunten. De gedetailleerde resultaten zijn
echter wel besproken met de medezeggenschapsraad.
In onderstaande overzicht treft u de uitslagen van OBS de Boemerang aan.
Boemerang leerlingen
Onderdeel
Schoolscore

OBO-score

Algemeen
Incidenten

3,44
3,41

3,51
3,62

Landelijk gemiddelde
(benchmark)
3,36
3,32

Uit de antwoorden van de leerlingen bleek dat we trots mogen zijn op de volgende
sterke punten:




Onze leerlingen voelen zich veilig op school.
Onze leerkrachten zorgen ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt.
Onze leerkrachten steunen kinderen die te maken hebben met pesten,
geweld en bedreigingen.

Onze aandacht gaat uit naar:
 Het blijven herhalen van de klassenregels die samen met de leerkracht
worden opgesteld.
De betrouwbaarheid van de gegevens die we kunnen ontlenen aan de vragenlijst
die is uitgezet onder de ouders, is uiteraard sterk afhankelijk van de respons. De
respons op onze school bedroeg 60 % Dat is goed, zodat we aan kunnen nemen
dat onderstaande gegevens een betrouwbaar beeld geven.
Boemerang ouders
Onderdeel
Schoolscore

OBO-score

Algemeen
Incidenten
Acties

3,38
3,20
3,19

3,38
3,31
3,35

Landelijk gemiddelde
(benchmark)
3,37
3,22
3,15

Uit de antwoorden van de ouders bleek, dat :
We trots kunnen zijn op de volgende sterke punten:
 Mijn kind voelt zich veiling in schoolgebouw en in de klas
 De school zorgt ervoor dat mijn kind niet te maken heeft met (geen last heeft
van) pesten met (om) zijn geloof, discriminatie (racisme) en seksuele
intimidatie.
Onze aandachtspunten zijn:
 De school zorgt er voor dat mijn kind niet te maken heeft (geen last heeft van)
fysiekgeweld, intimidatie en bedreigingen,
De directie en het team van OBS de Boemerang gaan de komende periode aan de
slag met de aandachtspunten die ontleend kunnen worden aan de resultaten van
de vragenlijst.
Wij hopen u met het bovenstaande voldoende informatie geboden te hebben. Als u
vragen of suggesties heeft, schroomt u dan niet om contact op te nemen met de
directie van OBS de Boemerang
Met vriendelijk groet,
De directie van OBS de Boemerang
Mariette Landzaat
Marc Embregts

Het bestuur van de Stichting Openbaar
Basisonderwijs West-Brabant
Namens deze,

A.J.P. Goossens MME
Directeur-bestuurder
agoossens@obo-wbr.nl

