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NIEUWE LEERLINGEN

KALENDER

De komende weken beginnen de
volgende nieuwe leerlingen:
Jamari van der Giessen 1/2 A
Dani Buijnsters
1/2 A
Jace Eversdijk
1/2 B

23 mrt Jet en Jan groep 5
23 mrt Gr 6 naar Rotterdam:
Havenrondvaart
24 mrt Fietscontrole groep 7

DATA LANGE(RE) TERMIJN
27 mrt Rapportgesprekken groep 1-7
28 mrt Rapportgesprekken groep 1-7

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

JARIGEN
De volgende leerlingen zijn de
komende 2 weken jarig. Wij wensen
hen alvast een fijne verjaardag toe.
14-03
14-03
16-03
20-03
22-03
27-03

Elisa Frey
Claudia van Dekken
Noud Geurtsen
Victoria Slingerland
Remco Burmeester
Estelle Boot

4
6
2-3
5
7
1-2A

Voor juf Nanda hangen we zaterdag 18
maart de slingers en ballonnen op. Van
harte gefeliciteerd juf Nanda.

Wij wensen hen een fijne en leerzame
tijd toe op de Boemerang.

NIEUWS VANUIT DE
BOEMELTJES
Beste ouders, verzorgers
Afgelopen week zijn we met het
nieuwe Thema "Hatsjoe"begonnen.
Puk is ziek en wordt door de peuters
op alle manieren geholpen om weer
beter te worden. Het huiswerk voor dit
thema is om samen met uw peuter een
beterschapskaart voor Puk te maken.
Wij hopen deze snel weer terug te
krijgen dan kunnen wij deze boven Puk
zijn bed hangen. Alvast bedankt voor
uw medewerking.
De leidsters

UITSTAPJE GROEP 6
Het volgende thema van aardrijkskunde
gaat over de Rotterdamse haven en om
deze lessen nog mooier te maken, gaan
we het in levende lijve bekijken. Middenin
het drukke verkeer van binnenvaart- en
zeeschepen beleven we een bijzondere
rondvaart met Spido door één van de
grootste zeehavens ter wereld. We gaan
de indrukwekkende skyline met imposante
gebouwen bekijken, gevolgd door een
uniek uitzicht op werven, dokken en de
hypermoderne overslag van duizenden
containers. Tot slot varen we langs het
stoomschip Rotterdam, het voormalig
vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn.

TYPECURSUS
Op donderdag 16 maart 2017 om
15:30uur start er in de buurt van onze
school, op de locatie: ProtestantsChristelijke Basisschool De
Regenboog (Regenboogstraat 1 4761
ZX ZEVENBERGEN) de klassikale
typecursus van De Typetuin. In 13
weken tijd leert uw kind blindtypen (de
cursus wordt afgerond met een
diploma). Een vaardigheid waar uw
zoon/ dochter de rest van zijn/ haar
leven heel veel plezier van zal hebben.
De cursus is ook geschikt voor
leerlingen met dyslexie. Er zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar. De
kosten bedragen €145,- all-in (8 lessen
van een uur, gebruik van de online
huiswerktool etc). Inschrijven kan via
www.typetuin.nl/aanmelden.
Meer info op www.typetuin.nl ,bel naar
013-5220579 of mail naar
info@typetuin.nl.

GA VOOR FIT
In deze tijd komt het belang van een
goede gezondheid en fitheid voor kinderen
steeds weer naar voren. Zo ook van de
kinderen op uw school. Scholen streven
er steeds meer naar om zich als ‘gezonde
school’ te profileren.
Onze cursus op het gebied van voeding
en bewegen kan dit ondersteunen.
Daarom vragen wij u om onze
begeleidende brief aan de ouders van ‘uw’
kinderen mee te geven, te plaatsen in
jullie nieuwsbrief (zie hieronder) Bij
voorbaat hartelijk dank hiervoor.
Irene Kop-Westerdijk, gewichtsconsulent
en Maja van der Horst,
kinderfysiotherapeut
‘GA VOOR FIT’
Heeft uw kind last van overgewicht en / of
een ongezonde levensstijl? Heeft uw kind
moeite en/of geen plezier in bewegen?
Lees dan snel verder.
De televisie en computer nemen steeds
vaker een belangrijke plaats in ten nadele
van het buitenspelen, waardoor kinderen

steeds minder bewegen. Ook snoepen en
snacken kinderen steeds meer.
Het aanleren van goede eet- en beweeg
gewoonten kan daarom niet vroeg genoeg
beginnen.
Kinderfysiotherapeut Maja van der Horst
en Gewichtsconsulent Irene KopWesterdijk werken samen.
Samen gaan we ons inzetten voor de
kinderen in de leeftijd van 4-14 jaar in de
Gemeente Moerdijk.
Wat/waar/ hoe:
Verschil met andere trajecten:
volledig individueel traject, waardoor dit
geheel op maat gemaakt kan worden voor
uw kind!
Gedurende 3 maanden intensieve
begeleiding op het gebied van bewegen
en voeding voor uw kind
Kind en ouder komen samen naar
de consulten van de gewichtsconsulent en
zoveel mogelijk samen naar de
begeleiding op het gebied van het
bewegen.
De afspraken vinden plaats op
onze praktijkadressen en de tijden worden
in overleg afgesproken.
Het bewegingstraject houdt in:
intake en onderzoek om te kijken
waar uw kind tegenaan loopt bij het
bewegen, ofwel; wat zijn de sterke punten
en wat de zwakke punten. Aan deze
laatste punten gaan we 3 maanden (12
sessies) wekelijks een half uur intensief
werken onder leiding van een van de
kinderfysiotherapeuten.
We maken een individueel
oefenschema (in circuitvorm) waarmee
we op de praktijk aan de slag gaan, met
daarnaast beweeg-opdrachten voor thuis.
Doel: uw kind heeft voldoende
basis om met plezier te kunnen bewegen
en mee te kunnen doen met
leeftijdgenootjes. Zodat het voor uw kind
mogelijk is om na afloop aansluiting te
vinden bij een sportclub.
Omdat we dit traject alleen
aangaan als er zwakke punten zijn in de
motoriek van uw kind en de begeleiding
individueel is, wordt het vergoed vanuit de
basisverzekering.

Het voedingstraject houdt in:
1e 3 consulten wekelijks contact,
opgevolgd door 4 consulten om de week.
Gewoontes en vaste patronen
worden doorbroken en nieuwe
eetgewoontes worden aangeleerd.
Hoe maak ik gezonde keuzes in de
supermarkt en bv op feestjes.
Het wordt een samenspel tussen
ouder, kind en Gewichtsconsulent
waardoor uw kind gemotiveerd raakt en
zich gesterkt voelt.
Totaal 198,50 euro. Wordt door de
meeste zorgverzekeraars vergoed in de
aanvullende pakketten. Valt onder BGN
gewichtsconsulent.

Een abonnement kan in overleg altijd
aangepast worden, gestopt worden of
ingaan.
Mocht u vragen of opmerkingen
hebben, stuur dan een berichtje via de
mail.
Namens de overblijfgroep,
Diana Bergmans, coördinatrice dagelijkse
zaken overblijf De Boemerang.
diana.bergmans@home.nl

RELAXKIDS

Bij belangstelling voor dit ‘traject op maat’
kan contact opgenomen worden met:
Irene Kop-Westerdijk
tel. 0168-320875 of
info@gewichtsconsulentirene.nl
Maja van der Horst
tel. 0168-324580 of
kft.torenveld@gmail.com

OVERBLIJVEN
De kosten voor het schooljaar 2017 –
2018 zijn bekend. We hebben
gerekend hoeveel schoolweken er zijn
en de vaststaande vakanties eraf
gehaald.
Ook voor het schooljaar 2017 – 2018
bieden wij voor de abonnementen een
korting aan van 25%. Deze korting
krijgt u alleen als u de kinderen voor 1
juli 2017 aanmeld en de kosten ook
voor 1 juli overmaakt.
Het aanmelden kan door middel van
het bijgevoegde aanmeldformulier of
als wij u gegevens al hebben door een
mail te sturen met daarin de gegevens
van uw kind(eren) en welk
abonnement u wenst.
Uitleg flex-abonnement:
als u kiest voor een flex-abonnement
dan blijft u kind(eren) gemiddeld het
aantal dagen over wat u hebt
opgegeven. Dit wordt gedurende het
gehele schooljaar bijgehouden. Aan
het eind van het schooljaar wordt de
balans opgemaakt.

VERHAAL UIT GROEP 6
De carnavalswagen die bijna om viel.
Ik stond daar in de optocht, we stonden stil
maar de wagens bewogen, ze reden niet
maar bewogen.
Er was niemand te bekennen, alleen ik .Ik
vond het heel eng, het leek net halloween.
En de wagens bewogen meer en harder.
Opeens begonnen ze te rijden. Ik stond
helemaal in het midden, opeens kwam er
een wagen aangereden en ik dacht: “ oh!!
Nee!! Ik moet hier weg!!”
Het was zo verschrikkelijk eng, maar toen
gebeurde het.. de wagens waren net
domino. Ik zat echt in de problemen. Een
wagen viel bijna op mij, maar toen
kwamen er opeens duizenden mensen uit
een deur. En ik zag een dikke mevrouw en

die paste bijna niet door de deur heen,
maar toen kwam iedereen mij helpen.
Ik was weer veilig thuis aangekomen en ik
kreeg warme chocolademelk en chocola.
Einde!
Lieke Otten .

OPROEP VERKEERSOUDER
OBS de Boemerang beschikt over het
Brabants verkeersveiligheids Label (BVL)
Naast de lessen in de klassen worden er
met regelmaat verschillende verkeers
gerelateerde activiteiten georganiseerd
zoals een skate clinic, fietscontrole of het
dode hoekproject. In de
verkeerswerkgroep zitten ouders,
leerkrachten en directie. Deze werkgroep
is op zoek naar enthousiaste ouders die
zitting willen nemen in de
verkeerswerkgroep. U kunt zich opgeven
bij juf Angela. Zij kan u ook meer
informatie geven.
a.verhoef@basisschooldeboemerang.nl

VERKEERSEXAMEN GROEP 7
In groep 7 komt in april het
verkeersexamen. Daarom zijn we de
laatste tijd druk bezig met de
voorbereiding daarop. Nadat we het
gewone boek hebben doorgewerkt, zijn we
verder gegaan met oefenlessen voor het
verkeersexamen, eerst alle regels nog een
keertje in allerlei opdrachten en nu zijn we
bezig met oefenexamenlessen in een
apart boekje. Ook hebben op onze i-Pads
een echt oefenenexamen gemaakt. Je
moest 30 opgaven maken, zoals die ook in
het echt zouden kunnen zijn. Dat viel niet
mee! Niet iedereen was daarvoor
geslaagd. Je moest minstens 20 punten
hebben om te slagen. Je kon nadien ook
nog kijken welke fouten je had gemaakt.
Deze oefening kun je ook thuis oefenen op
de computer. Als je niet geslaagd was, is
dat misschien wel een goed idee! Ook heb
ik de kinderen een lijst meegegeven waar
op gelet wordt bij de fietsencontrole. Deze
controle is op 24 maart in de ochtend door
twee politieagenten. Dan mogen alle
kinderen uit groep 7 een keertje met de
fiets naar school! Ook hebben de kinderen
de route voor het praktische examen
gekregen, zodat ze die al een keer met

iemand kunnen rijden. En dan hopen we
maar dat straks iedereen trots op zichzelf
kan zijn!

PRESENTATIE SINE GROEP 78
De afgelopen maanden hebben 7
leerlingen een programma gevolgd in
Oudenbosch bij Sine. Hier kregen ze
lessen uit het boek ‘De telduivel’. En
afgelopen donderdag hielden ze zelf een
presentatie samen met leerlingen van nog
twee andere OBO scholen. Ze waren in
groepjes verdeeld en elk groepje vertelde
over een nacht uit de telduivel, waarbij
getallen in allerlei hoedanigheden
terugkomen in het dagelijks leven, zoals
de stelling van Pythagoras, priemgetallen
etc. Het was een zeer geslaagde avond.

AANMELDFORMULIER VOOR HET OVERBLIJVEN OP BASISSCHOOL DE BOEMERANG

2017 - 2018
Ondergetekende wil graag tijdens het schooljaar 2017/2018
zijn/haar kind(eren) gebruik laten maken van de overblijfvoorziening volgens onderstaande
opgave:
Naam kind

groep 2017/2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graag willen we ook weten of u gebruik wenst te maken van abonnementen voor het
overblijven of dat u gaat werken met strippenkaarten.
Maakt gebruik van :
o Abonnement vast dagen
o maandag
o dinsdag
o donderdag
o vrijdag

o abonnement flexibele dagen
x 1 dag per week
o 2 dagen per week
o 3 dagen per week
o 4 dagen per week

o strippenkaart,
als u voor flexibele dagen kiest dan moet u wel ’s ochtends aangeven of uw kind overblijft.
Ook met een abonnement voor vaste dagen kunt u binnen een schoolweek schuiven met de
dagen.
Als er bijzonderheden zijn die van invloed kunnen zijn op het gedrag van uw kind(eren) of
waarvan de overblijfkrachten op de hoogte moeten zijn dan kunt u die hieronder aangeven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In geval van nood:
Naam

adres

telefoonnummer vast / mobiel

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Huisarts……………………………………………………………….tel. nr

Ondergetekende is op de hoogte van de kosten van het overblijven en van de overblijfregels.
Naam

____________________________________________________

Handtekening___________________________________________________
e-mailadres ( in blokletters):____________________________________________

Extra informatie:
Als er uit een gezin meerdere kinderen overblijven is het vanaf het vierde kind gratis.
0 wil een nieuwe overblijfgids ontvangen, kunt u ook aanvragen via de mail.
0 ouder wil eventueel incidenteel helpen bij de overblijf
0 de kosten voor het schooljaar 2017- 2018:
Periode 1 loopt van maandag 28 augustus 2017 tot en met vrijdag 11 november 2017
1 dag per week overblijven
€ 17,50
2 dagen per week overblijven € 35,00
3 dagen per week overblijven € 52,50
4 dagen per week overblijven € 70,00
Periode 2 loopt van maandag 13 november 2017 tot en met vrijdag 2 februari 2018
1 dag per week overblijven
€ 17,50
2 dagen per week overblijven € 35,00
3 dagen per week overblijven € 52,50
4 dagen per week overblijven € 70,00
Periode 3 loopt van maandag 5 februari 2018 tot en met vrijdag 20 april 2018
1 dag per week overblijven
€ 15,75
2 dagen per week overblijven € 31,50
3 dagen per week overblijven € 47,25
4 dagen per week overblijven € 63,00
Periode 4 loopt van maandag 7 mei 2018 tot en met vrijdag 6 juli 2018
1 dag per week overblijven
€ 15,75
2 dagen per week overblijven € 31,50
3 dagen per week overblijven € 47,25
4 dagen per week overblijven € 63,00
Als u per jaar betaald zijn het de volgende bedragen:
1 dag per week overblijven
€ 66,50
2 dagen per week overblijven € 133,00
3 dagen per week overblijven € 199,50
4 dagen per week overblijven € 266,00
Om voor korting in aanmerking te komen moet u het aanmeldformulier inleveren en de
betaling doen voor 1 juli 2017.
De prijzen worden dan:
-

1 dag per week overblijven € 50,00
2 dagen per week overblijven € 100,00
3 dagen per week overblijven € 150,00
4 dagen per week overblijven € 200,00

Strippenkaarten, geldig tot en met groep 8, te gebruiken per gezin
10 strippen
€ 20,00
20 strippen
€ 37,50
30 strippen
€ 55,00
Rekeningnummer overblijf: IBAN: NL55RABO0159836344
Vermeld altijd de naam van het kind en of het voor abonnementen of strippenkaart is.

