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KALENDER
24 jan. en 25 jan.Informatieavond
Markland Oudenbosch voor
ouders gr. 8 van 19.00-21.00u.
28 jan. Open dag Markland
Oudenbosch
6 febr. Nieuwsbrief 10

DATA LANGE(RE) TERMIJN
16 febr. Studiedag alle leerlingen vrij
21 febr. Biljartclinic voor gr. 6 van
10.00-11.45u.
27 febr. t/m 3 mrt.: krokusvakantie
8 mrt. Biljartclinic voor gr. 7 van
10.00-11.45u.
10 mrt. Gastles over puberteit voor gr.
8 door de GGD

COMPENSATIEVERLOF, BAPO
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
25 jan
25 jan
27 jan
30 jan
1 febr
1 febr
3 febr

juf Joke vrij
meester Theo vrij (Juf Yvonne)
meester Theo vrij (Juf Yvonne)
juf Joke vrij
juf Joke vrij
meester Theo vrij (Juf Yvonne)
juf Nanda vrij (juf Yvonne)

JARIGEN
De volgende leerlingen zijn de
komende 2 weken jarig. Wij wensen
hen alvast een fijne verjaardag toe.
20-01
Robin Burger
3
22-01
Vince Winnubst
1-2A
24-01
Christian Smits
4
26-01
Hajar Chaouki
1-2B
Jeffrey van Slochteren
27-01
2-3
Bas
Janssen
29-01
1-2B
Quinn van der Weijde 5
31-01
Jari de Koning
01-02
3

02-02
02-02
04-02
07-02

Gip de Cloe
Feline van Vlimmeren
Aaron Spruit
Juna Vriend

1-2A
8
8
1-2B

Juf AnneMarie van groep 2-3 is op
dinsdag 24 januari jarig. Van harte
gefeliciteerd met je verjaardag!

NIEUWE LEERLINGEN
Op 30 januari start Bas Janssen in groep
1-2B We wensen Bas een hele leerzame
tijd op de Boemerang..

VAN DE IB’ER
Januari is op school echt een
toetsmaand.
In de week van 16 januari zijn ze in de
groepen 2 en 4 t/m 8 al begonnen met
de toets rekenen en wiskunde.
Deze week gebeurt dat in groep 3 en
wordt er in de groepen 3 t/m 8 een
begin gemaakt met het afnemen van
de DMT(Dit is een individuele leestoets
waarbij er steeds gekeken wordt
hoeveel woordjes er in 1 minuut
gelezen kunnen worden.)
In de groepen 5 t/m 8 wordt ook de
toets begrijpend lezen afgenomen.
Volgende week is er nog een
spellingstoets voor de groepen 3 t/m 8.
De resultaten worden voor alle
leerlingen bij het tweede rapport
vermeld. Kinderen uit de bovenbouw
krijgen de resultaten ook zelf te horen.
Als er geen opvallende ontwikkelingen
zijn zien wij geen aanleiding om
contact op te nemen. Als U
nieuwsgierig bent naar de uitslag kunt
U altijd contact opnemen met de
leerkracht.
Joke

KASTEN
Door de aanschaf van nieuwe kasten
in het overblijflokaal heeft de school
momenteel 4 oude kasten over. Deze
moeten worden opgeruimd. Heeft u
nog een kast nodig dan mag u die
gratis komen ophalen. Kent u iemand
die de kasten graag wilt hebben, laat
het ons weten. Neem in dat geval
contact op met Tonny of Mariëtte.

BABYMUTSJES
Heel veel moederen en kinderen heb ik
in Tanzania blij kunnen maken met de
babymutsjes, die verzameld zijn op de
Boemerang. Zeker 15 mutsjes heb ik
uit kunnen delen en de rest ligt te
wachten op de volgende geboorte.
Nogmaals hartelijk dank hiervoor.
Juf Mariëtte

NIEUWTJES VAN BSO DE
KANGA`S
Namens de BSO de Kanga`s / POV de
Boemeltjes wensen we iedereen nog
het allerbeste voor 2017! Ook in het
nieuwe jaar gaan we weer leuke
activiteiten doen via Doenkids.
Deze maand staat in het teken van
kunst en kids. Via de mail en op de
deur van de Kanga`s kunt u zien wat er
op het programma staat.
Eind vorig jaar hebben we nog een
aantal nieuwe kinderen op de Kanga`s
mogen verwelkomen. Dit zijn Chloë
Lambooij, Amber van Sundert, Kiran
Dillewaard en Benny Nduwayo.
Iedereen nog van harte welkom !
Helaas hebben we op 23 december
afscheid moeten nemen van Evy de
Rot. We zullen je erg missen. Kom
gerust nog eens bij de Kanga`s binnen
lopen.
Ook onze stagiaire Sanne Rollé neemt
binnenkort afscheid en wel op
maandag 30 en dinsdag 31 januari.
Sanne, bedankt voor je enorme inzet
en succes op je volgende stageadres!
Cindy Weterings is al een tijdje afwezig
door een blessure aan haar enkel. Ze
is hiervoor nog aan het revalideren.
Binnenkort zal ze boventallig komen
werken. We hopen dat ze snel weer
voldoende hersteld is. Tot zo lang
zullen er invalkrachten voor haar
werkzaam zijn.
Studiedag / eerder vrij /
carnavalsvakantie :
Op donderdag 16 februari zijn de
kinderen vrij i.v.m. een studiedag.
Op vrijdag 24 februari zijn de
kinderen vanaf 12.00u vrij i.v.m.
carnavalsviering!
Van 27 februari t/m 3 maart is het
carnavalsvakantie. De vakantieopvang
vindt plaats op kindercentrum de
Neerhof.
Heeft u op een van deze dagen
opvang nodig, geef dit ruim van te
voren door aan de leidsters van de

Kanga`s. Bij 3 kinderen of meer
kunnen we extra open gaan. Zijn er te
weinig aanmeldingen, dan kunnen we
kijken of er op een andere locatie
opvang mogelijk is.
Geeft u op het hoofdkantoor door in
welke weken u vakantieopvang nodig
heeft !
Groetjes van Ingrid, Cindy en Celia.

LEERPLICHT
Bureau leerplicht is er voor om toe te
zien dat alle leerplichtige in Nederland
daadwerkelijk naar school gaan. Dit
gaat in nauwe samenwerking met de
scholen. De scholen zijn verplicht om
het verzuim van hun leerlingen te
noteren. Wanneer er sprake is van
ongeoorloofd verzuim zijn we verplicht
om dit te melden bij DUO (Dienst
Uitvoering Onderwijs), zij registeren dit
en brengen de leerplichtambtenaar in
contact met school en de ouders van
leerling die ongeoorloofd verzuimd.
Mocht u meer willen weten wat
geoorloofd en ongeoorloofd verzuim is
dan kunt contact opnemen met juf
Mariëtte of meneer Marc.

KWARTFINALE DE
NATIONALE
VOORLEESWEDSTRIJD 2017
Onze schoolkampioen Feline mag de
Bemerang vertegenwoordigen tijdens
de gemeentelijke kwartfinale van De
Nationale Voorleeswedstrijd. Dat is
een knappe prestatie. Dit gaat
gebeuren op 20 febr. a.s. in de
Moerdijkzaal van het gemeentehuis in
Zevenbergen. Het begint om 18.30u.
en zal rond 21.00u. afgelopen zijn.
Iedereen wordt geacht tussen 18.30 en
18.45 uur aanwezig te zijn zodat ze op
tijd kunnen beginnen met het
programma en uitloop zoveel mogelijk
vermeden kan worden. In totaal mag
de schoolkampioen 10 supporters
meenemen (inclusief leerkracht,
klasgenoten, familie). Het is erg leuk
als zij zich ook voorbereiden, door

bijvoorbeeld een spandoek te maken
of een yell te verzinnen.

UITNODIGING ENQUETE
Ik ben Anneloes van Unen, dochter
van juffrouw Anthony. Voor mijn
afstuderen doe ik onderzoek naar de
behoeften en wensen van ouders en
kinderen tijdens een evenement ' De
Naar Buiten Fair 2017', welke
georganiseerd wordt door
Staatsbosbeheer en de Gemeente
Breda.
'De Naar Buiten Fair' is een leuk
buitenevenement voor jong en oud!
Kinderen komen op een educatieve
manier in aanraking met de natuur.
Ouders gaan bij leuke marktkramen
langs en maken kennis met
streekproducten . Een aantal
natuurorganisaties vertellen over hun
natuurbeheer en natuurbeleving die zij
jullie aanbieden in en rondom Breda.
Om een beter beeld te krijgen van de
behoeften en wensen van de
doelgroep van 'De Naar Buiten Fair' is
er een enquête opgezet. Ik vraag U
dan ook 5 minuten van uw tijd om deze
enquête
https://nhtv.eu.qualtrics.com/SE/?SID=
SV_81ud2JAdJo5Fa2p (rechter
muisknop , hyperlink openen) in te
vullen. Alvast hartelijk bedankt!
Uiteraard zien wij U , ouders en
kinderen graag terug op de
‘Naar Buiten Fair 2017'!
Anneloes van Unen.

OPROEP CARNAVAL
Hieronder leest u een oproep van de
Ouderraad om mee te doen aan de
kinderoptocht op zaterdag 25 febr. a.s.

KINDEROPTOCHT CARNAVAL
Zaterdag middag 25 februari is het weer zover: we lopen dan weer met zoveel
mogelijk kinderen van De Boemerang mee in de kinderoptocht. Drie jaar geleden
hadden we de 3e prijs en twee jaar geleden wisten we zelfs de 2e prijs te
bemachtigen met de ‘Boeren Veemarkt’. Dus dit jaar gaan we
natuurlijk voor heel veel lol én misschien de 1e prijs.
Dit jaar is het thema ‘ Tgao-d op de schop’. We hebben al een geweldig idee wat we
gaan knutselen, maar dat houden we nog even geheim. Anders gaan anderen
misschien met ‘ons’ idee aan de haal. Het wordt natuurlijk een succes, zeker als er
weer net zoveel of liever nog meer kinderen meedoen als voorgaande jaren.
De knutselmiddagen zijn:
woensdagmiddag 15 en 22 februari van 13.30 uur tot 16.00 uur op
school. Voor kinderen van groep 1 t/m 5 is begeleiding verplicht!
Opgeven? Dat kan via onderstaand aanmeldformulier. Liefst uiterlijk 30 januari zodat
we weten welke inkopen we moeten
doen. Doen hoor, het wordt weer hartstikke gezellig!
Groetjes, De Ouderraad
--------------------------------------------------Naam: .........................................
Groep: .........................................
Telefoonnummer: .........................
Mailadres: .................................
Ik loop graag mee met de Carnavalsoptocht en kom graag knutselen op woensdag
15 en 22 februari.

