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KALENDER
21 febr. Biljartclinic voor gr. 6 van
10.00-11.45u.
21 febr. Gr. 5 naar het
Watersnoodhuis: alle
leerlingen blijven over.
21 febr. Carnavalslessen in gr. 6 met
bezoek van een oud-prins
Carnaval.
24 febr. Carnaval op school
Alle leerlingen om 12:00u vrij
27 febr. t/m 3 mrt.: krokusvakantie
7 mrt. Inschrijven VO
8 mrt Inschrijven VO
8 mrt. Biljartclinic voor gr. 7 van
10.00-11.45u.
10 mrt. Gastles over puberteit voor gr.
8 door de GGD

DATA LANGE(RE) TERMIJN
23 mrt Jet en Jan groep 5
23 mrt Gr 6 naar Rotterdam:
Havenrondvaart
27 mrt Rapportgesprekken groep 1-7
28 mrt Rapportgesprekken groep 1-7

COMPENSATIEVERLOF, BAPO
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
20 febr meester Corné gedrag
(juf Connie)
22 febr meester Theo vrij (Juf Yvonne)
22 febr juf Joke vrij
24 febr juf Nanda vrij (juf Yvonne)
juf Connie vrij (juf Marjo)
6 mrt juf Anthony vrij (juf Anja)
6 mrt juf Joke vrij
juf Marjo vrij(juf Connie)
15 mrt juf Joke vrij
15 mrt meester Theo vrij (Juf Yvonne)
17 mrt meester Theo vrij (juf Yvonne)

JARIGEN
De volgende leerlingen zijn de
komende 2 weken jarig. Wij wensen
hen alvast een fijne verjaardag toe.
12-02
21-02
24-02
26-02
27-02
28-02
01-03
04-03
07-03
08-03

Tobias de Haas
David Haratunian
Lana Timmerman
Maikel v. Slochteren
Roan Vriend
Kevin Goutziers
Oumnia Akkar
Ashley Keyner
Ayah El Kaychouhi
Erik van der Wel

7
1-2A
2-3
1-2A
3
5
4
3
2-3
1-2A

NIEUWE LEERLINGEN
Op 13 febr. is Tiffany van Blanken
gestart in ½ A. We wensen haar een
plezierige tijd toe op de Boemerang.

HOOFDLUIS
Zeer regelmatig worden onze
leerlingen gecontroleerd op de
aanwezigheid van hoofdluis. We zijn
erg blij dat er ouders zijn die onze
leerlingen willen controleren. Zij
hebben een signalerende functie en
zijn echter niet verantwoordelijk voor
verdere behandeling. Ook kunnen zij
niet verantwoordelijk worden geacht
voor het feit dat een kind hoofdluis
heeft. Wanneer er hoofdluis wordt
geconstateerd nemen wij als school
contact met u op met het advies om uw
kind (-eren) te behandelen.
Het bestrijden van hoofdluis is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van
ouders en school. Samen zorgen we
voor een hoofdluisvrije school.

DOE FF NORMAAL GROEP 8
Van 8 maart t/m 6 april 2017 doet
groep 8 van onze school mee aan Doe
Effe Normaal (DENO), een project voor
alle basisscholen in de gemeente
Moerdijk.
Het doel van dit project is de leerlingen
uit groep 8 weerbaarder te maken
tegen ‘verleidingen’ die op hun weg
komen bij de overgang naar het
voortgezet onderwijs en op hun weg
naar het volwassen worden.
Op woensdag 8 maart vindt - in
aanwezigheid van wethouder Eef
Schoneveld - de DENO kick-off plaats
op de Kennedyschool en de
Julianaschool in Fijnaart.
Een vijftal gastlessen maken onderdeel
uit van het project:
1.
Fysieke en mentale
weerbaarheid door Doyo;
2.
“Veilig online” door Halt;
3.
“Weet wat je eet” door ookthuis;
4.
“Omgaan met geld” door
Kredietbank West-Brabant;
5.
“Seksuele voorlichting en
puberteit” door GGD WestBrabant.
Uw kind ontvangt op school een DENO
ouderfolde,r hierin staan tips hoe u
kunt inspelen op wat op school is
besproken.
Theater optreden afsluitingsavond
DENO
Op donderdag 6 april is er van 19.30 –
21.30 uur een DENO afsluitingsavond
voor kinderen en ouders in het
gemeentehuis te Zevenbergen.
Het theateroptreden Assepester – door
Toneelvereniging de Verenigde
Ambachtslieden – staat op deze avond
centraal. De voorstelling gaat over
uitdagingen waar kinderen en ouders
bij de overgang van het basis naar het
voortgezet onderwijs mee te maken
krijgen. Voorafgaand en na afloop van

de theatervoorstelling is er een DENO
informatiemarkt. De toegang is gratis.
Via school ontvangt u de uitnodiging
incl. aanmeldstrook voor de
theatervoorstelling en informatiemarkt.
Noteert u de datum alvast in uw
agenda?
Samenwerking DENO project
Gemeente Moerdijk - Centrum voor
Jeugd en Gezin Moerdijk – Halt –
Kredietbank West-Brabant - ookthuis –
Neerhofschool – Het Palet - Doyo GGD West-Brabant en de
basisscholen in de gemeente Moerdijk.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de leerkracht van uw
kind.

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.?

NIEUWTJES VAN BSO DE
KANGA`S
Ouderportaal Konnect
Vanaf 6 maart gaan we online met het
ouderportaal Konnect.
Administratieve informatie kunnen we
dan onderling via het ouderportaal
uitwisselen. Wij kunnen dan foto`s /
berichten sturen over de activiteiten /
bijzonderheden over uw kind(eren)/
reageren op uw vragen of kunnen we
zelf vragen stellen.
Voor u als ouders houdt het in dat u via
het ouderportaal uw kind(eren) gaat
afmelden / ziekmelden / extra opvang
aanvragen / mededelingen doorgeeft.
Afmelden en ziekmelden moet
minimaal `s ochtends voor 8.00u
worden doorgegeven op de dag dat uw
kind(eren) zou komen.
Iedereen moet natuurlijk aan deze
nieuwe manier van werken wennen.
Heeft u hier over nog vragen, kom dan

gerust langs, dan helpen wij u verder.
Lukt het ons zelf niet, dan vragen we
hulp via het kantoor.
Nieuwe kinderen:
Jette Klaarenbeek komt sinds half
januari op dinsdag naar de BSO.
We heten Jette van harte welkom !
Afscheid kinderen:
We hebben helaas pas afscheid
moeten nemen van Claudia en Katinka
van Dekken.
We missen jullie nu al. Gelukkig zien
we jullie nog op school.

Woensdag a.s. wordt er op de
Boemerang weer flink geknutseld door
de kinderen die meedoen met de
kinderoptocht. Wij wensen hen alvast
veel plezier tijdens de optocht en
hopen natuurlijk op een mooie prijs.
Verder wensen wij alle leerlingen,
ouders en leerkrachten een fijne
voorjaarsvakantie.

