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KALENDER
7 febr. Groene les voor gr. 8 vanuit
Prinsentuin Oudenbosch van
10.15 tot 12.00u.
11 febr Open dag Orion lyceum 10.00
tot 14.00u.
16 febr. Studiedag alle leerlingen vrij
20 febr Nieuwsbrief 11
20 febr Rapportavond groep 8
21 febr Rapportavond groep 8
21 febr. Gr. 5 om 13.00u. naar het
Watersnoodhuis in Fijnaart

DATA LANGE(RE) TERMIJN
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
6 febr Meester Corne gedrag
(juf Connie)
8 febr meester Theo vrij (Juf Yvonne)
8 febr juf Joke vrij
10 febr meester Theo vrij (Juf Yvonne)
13 febr juf Joke vrij
14 febr juf Anthony vrij (juf Anja)
15 febr juf Joke vrij
15 febr meester Theo vrij (Juf Yvonne)
17 febr meester Theo vrij (juf Yvonne)

JARIGEN
De volgende leerlingen zijn de
komende 2 weken jarig. Wij wensen
hen alvast een fijne verjaardag toe.
9-02
Adeline Putman
4

9-02
Jenna vd Wilt
7
15-02
Kwatar Hsaine
5
16-02
Finn Los
7
19-02
Gradciano v Mourik
3
20-02
Melissa Sabanovic
1-2B
Juf Connie is op 19 februari jarig. Van
harte gefeliciteerd met je verjaardag!

NIEUWE LEERLINGEN
Op 9 febr. start Juna Vriend in gr.1/2B
en op 13 febr. start Tiffany van
Blanken in gr. 1/2A. Wij wensen hen
een fijne en leerzame tijd op de
Boemerang.

CARNAVAL
Op vrijdag 24 februari wordt er weer
carnaval gevierd! De school begint
gewoon om 8.30 uur en om 12.00 uur
zijn alle kinderen vrij.
Kom allemaal leuk verkleed naar
school, maar houd rekening met kleine
spulletjes, die raken gemakkelijk kwijt.
De kinderen krijgen tijdens deze
ochtend drinken en een zakje chips,
dus er hoeft geen fruit en drinken
meegenomen te worden.
Na afloop lopen we met z’n ALLEN
terug naar school.
Groepen 1 t/m 8 worden rond 12.00
uur terug op school verwacht.
Nog even dit: stiften mogen op school
wel, maar in de Borgh niet.
Liever geen spuitbussen en confetti,
maar wel gezellig serpentines.

MEESTER- EN JUFFENDAG
De meester- en juffendag is verplaatst
van 23 mei naar 30 mei. Dit staat
zo dus niet vermeld in de
schoolkalender. Wilt u dat zelf even
aanpassen a.u.b.?

PLUSKLAS GROEP 4 T/M 6
Dinsdag 31 januari zijn een aantal
ouders van groep 4 t/m 6 aanwezig
geweest bij de presentatie van Art.
Leerlingen vertelden zelf in het
Nederlands of in het Engels waar we
de laatste weken aan hebben gewerkt.
We hebben namelijk veel lessen in het
Engels gehad over Piet Mondriaan en
Vincent van Gogh. Verder gingen de
leerlingen samen met de ouders
filosoferen en mochten de ouders een
paar pittige spellen spelen.
Het was een geslaagde middag.

blijven zitten op de rug van de
eenhoorn en ook nog zonder vast te
houden. Watertrollen, watermonsters,
beren of grottrollen waren meestal niet
aardig. Sommige bergtrollen durven
zichzelf niet eens te wassen bij het
water, omdat ze bang zijn voor de
watertrollen en de watermonsters.
Deze wereld bestaat helaas niet meer.
Ik sluit dit verhaal hierbij af. EINDE.

VOORLEESONTBIJT
Het voorleesontbijt was een groot
succes! De moeder van Anne las voor
uit een boek van Roald Dahl "
...............", terwijl de kinderen lekker
aan hun krentenbolletje of ontbijtkoek
peuzelden. De moeder van Anne kan
heel goed stemmetjes nadoen. Een
moeder met zo'n verhaalstem wil ieder
kind 's avonds wel aan zijn bed, maar
of je daarna nog wel kunt
slapen...........?????
Groep 6

UIT GROEP 6
Anne uit groep 6 schreef een mooi
verhaal.

PLEEGZORG

De wereld.
Vroeger, heel lang geleden was de
wereld fantasierijk. Er waren
eenhoorns, trollen en draken. Ze
waren niet allen gevaarlijk. Sommige
dieren of mensen of andere wezens
waren ook aardig. Zoals de eenhoorns
en de bergdwergen. De bergdwergen
waren wel raar. Ze staken hun dikke
brede tong uit tijdens het praten en bij
alles wat ze deden. De eenhoorn
rende keihard en je kon nauwelijks

Juzt geeft een informatieavond over
pleegzorg in het Gemeentehuis te
Zevenbergen op maandag 13 februari.
Juzt zoekt i.s.m. de gemeente Moerdijk
verschillende pleeggezinnen voor
kinderen die door omstandigheden niet
thuis kunnen wonen. Ze verblijven dan
voor korte of langere tijd in een
pleeggezin. Vaak zijn dat mensen uit
hun directe omgeving bijvoorbeeld
familie of bekenden via school. Pas als
dat niet lukt wordt gezocht naar een
plekje in een ‘vreemd’ pleeggezin.

In de afgelopen jaren is het aantal
kinderen dat gebruik maakt van
pleegzorg verdubbeld. Hierdoor is de
vraag naar pleegzorg momenteel veel
groter dan het aanbod van beschikbare
pleeggezinnen. Nieuwe pleeggezinnen
blijven daarom hard nodig.
Hoe is het om pleegouder te zijn? Hoe
word je pleegouder? Kun je werk en
pleegzorg combineren? Welke
verschillende vormen van pleegzorg
zijn er? Daarover gaat de
informatieavond van Juzt Pleegzorg.
Een pleegmoeder vertelt over haar
ervaringen en een medewerker van
pleegzorg informeert over de
voorbereiding en de begeleiding.
Bezoekers kunnen vragen stellen en
vrijblijvend kennis maken met wat je
als pleegouder kunt betekenen voor
een kind dat voor korte of lange tijd
niet thuis kan wonen. Pleegouders zijn
heel divers: alleenstaand, met partner
of met gezin, ook senioren en mensen
die werken kunnen veel voor een kind
betekenen als pleegouder. Een groot
huis of veel geld is niet nodig. Het is
wel belangrijk dat pleegouders een
kind veiligheid, stabiliteit en rust
kunnen bieden.
Heb je interesse of wil je meer
informatie over pleegzorg?
Kom naar de informatieavond op:
Maandag 13 februari van 20.00 tot
22.00 uur
Locatie: Gemeentehuis, Pastoor van
Kessellaan 15 te Zevenbergen
Deelname is vrijblijvend en verplicht tot
niets. Je bent van harte welkom.
Wil je een informatiepakket ontvangen
of je aanmelden voor de
informatieavond, mail dan naar
pleegzorg@juzt.nl of bel 076-525 64
44.

OVERBLIJF
Op 13 februari 2017 begint periode 3.
Voor de abonnementen zijn de kosten

voor deze periode:
1 x per week overblijven € 15.75
2x per week overblijven
€ 31.50
3x per week overblijven
€ 47.25
4x per week overblijven
€ 63.00
Graag zo spoedig mogelijk betalen,
normaal zou het bedrag voor aanvang
van de periode betaald moeten
worden. IBAN nummer is
NL55RABO015.98.36.344 t.n.v.
Overblijf De Boemerang onder
vermelding van naam kind(eren),
groep en periodenummer.
De overblijfcommissie
VOORAANKONDIGING
Ook voor het komend schooljaar biedt
de overblijf weer korting op een
jaarabonnement aan. Als u voor 1
augustus 2017 uw kind(eren) aanmeldt
voor het overblijven en de kosten
betaalt dan krijgt u een korting. De
prijzen zullen binnenkort bekend
gemaakt worden voor het volgend
schooljaar ( 2017 – 2018).

EDUKANS SCHOENMAATJES
Dankzij jullie inzet heeft de Ouderraad
55 versierde en volle schoenendozen
naar het verzamelpunt in Roosendaal
mogen brengen. Hiermee hebben we
55 kinderen een leuke verrassing
bezorgd. Dank jullie wel, ook namens
Edukans.
De Ouderraad

VANUIT DE OR
HERINNERING OUDERBIJDRAGE
In september heeft u een brief
gekregen over de ouderbijdrage voor
het schooljaar 2016-2017.
Inmiddels heeft een deel van de
ouders de bijdrage betaald, maar
helaas nog niet iedereen. Misschien is
het ook wel aan uw aandacht ontsnapt.
Zonder deze bijdrage kunnen wij geen
extra activiteiten bieden aan uw
kind(eren). Deze extra activiteiten zijn
o.a. sinterklaas, kerst, carnaval en
sportdag. Ook alle kosten voor het
schoolreisje en het kamp van groep 8
worden betaald van uw ouderbijdrage.
De ouderbijdrage voor het schooljaar
2016-2017 zijn gesteld op:
Groep 1 en 2 €25,00
Groep 3 t/m 7 €37,50
Groep 8 €80,00
Wilt u het bedrag zo spoedig mogelijk
overmaken op rekening NL06 RABO
0159 8062 83 t.a.v. OR de
Boemerang, onder vermelding van de

naam (namen) en groep(en) van uw
kind(eren). Zit uw kind nog maar net op
school? Dan krijgt u nog een brief.
U kunt uw bijdrage ook in termijnen
betalen. Als u hier gebruik van wilt
maken neem dan even contact op met
de directie of ondergetekende. Ook wil
ik u erop attent maken dat ouders met
een minimum inkomen in aanmerking
kunnen komen voor bijzondere bijstand
voor deze kosten. Informeer hiervoor
bij de gemeente.
Informatie over besteding van de
ouderbijdrage verschijnt jaarlijks in de
nieuwsbrief. Als u hier vragen over
heeft neem dan even contact op met
de penningmeester, dit kan via
penningmeester@basisschooldeboem
erang.nl
De ouderraad rekent op uw
medewerking.
Penningmeester OR de Boemerang
Met vriendelijke groet,
Ester van der Hoeven

