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KALENDER
27 mrt Rapportgesprekken groep 1-7
28 mrt Rapportgesprekken groep 1-7
6 apr. Theoretisch verkeersexamen
gr.7
7 apr Praktisch verkeersexamen gr.7
14 apr. Presentatie gr. 3 en 4 voor alle
ouders

DATA LANGE(RE) TERMIJN
17 apr Tweede paasdag (vrij)
18 apr Eindtoets PO groep 8
19 apr Eindtoets PO groep 8
20 apr Eindtoets PO groep 8
21 apr Koningsspelen
24 apr. t/m 5 mei meivakantie
11 mei Studiedag: kinderen de hele
dag vrij

COMPENSATIEVERLOF, BAPO
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
27 mrt meester Corné gedrag
(juf Connie)
27 mrt Juf AnneMarie vrij (juf Yvonne)
27 mrt Juf Anthony vrij (juf Anja)
29 mrt meester Theo vrij (Juf Yvonne)
29 mrt juf Joke vrij
30 mrt juf Anja vrij (juf Anthony)
31 mrt juf Anja vrij (juf Anthony)
Juf Trix in eigen groep
31 mrt meester Theo vrij (Juf Yvonne)
3 apr juf Joke vrij
4 apr juf AnneMarie vrij (juf Joke)
5 apr meester Theo vrij (Juf Yvonne)
5 apr juf Joke vrij
6 apr juf Joke IBtaken (juf
AnneMarie)
7 apr juf Nanda vrij (juf Yvonne)

JARIGEN

De volgende leerlingen zijn de
komende 2 weken jarig. Wij wensen
hen alvast een fijne verjaardag toe.
17-3
26-3
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28-3
30-3
30-3
30-3
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01-4
01-4
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03-4

Katinka van Dekken
Zinan Rijgersberg
Isa Maas
Ashley Keyner
Mieke Wortman
Eline Melisse
Renee Zeiderveld
Tiemo Dingenouts
Nayeli Daoudi
Nina Haarlem
Fenna Vervuren
Marit Kooyman

2-3
6
8
3
1-2B
6
8
8
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7
2-3
7

Juf Yvonne én meester Theo zijn
allebei jarig op donderdag 30 maart.
Dubbel feest dus! Van harte
gefeliciteerd

NIEUWE LEERLINGEN
De komende weken beginnen de
volgende nieuwe leerlingen:
Thijs Vervaart
1-2 B
Lennox van der Heijden 1-2 B
Lara Abass
1-2 A
Wij wensen hen een fijne tijd toe op de
Boemerang.

OUDERGESPREKKEN
Op 27 en 28 maart vinden weer de
rapportgesprekken plaats voor groep 1
t/m 7. De gesprekken met de ouders
van groep 8 hebben i.v.m. het
schooladvies al in februari plaats
gevonden.
De rapporten liggen dan klaar in de
grote hal. U kunt iets eerder komen
dan de tijd die op de uitnodiging staat.

Onder het genot van een kopje koffie
of thee kunt u dan het rapport alvast
bekijken om daarna het gesprek met
de leerkracht aan te gaan. Het is niet
de bedoeling dat de kinderen
meekomen tijdens de rapport
gesprekken.
Indien er na het rapportgesprek nog
zaken besproken moeten worden dan
kunt u hiervoor een aparte afspraak
maken met de leerkracht.
Op het podium staat tijdens de
rapportgesprekken een bak met alle
gevonden voorwerpen.

OPROEP VERKEERSOUDER
HERHAALDE OPROEP
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

FIETSEN OP DE STOEP EN
SCHOOLPLEIN
De afgelopen weken fietsen er weer
regelmatig leerlingen op de stoep en
het schoolplein. Dit levert gevaarlijke
situaties op. Wij willen u en de
kinderen vragen om af te stappen om
deze situaties te voorkomen. Een
ongeluk zit immers in een klein hoekje.
Alle leerkrachten hebben dit ook
besproken met de leerlingen in de
klassen.

CULTUURPRESENTATIE

De kinderen van groep drie en vier
houden op 14 april hun cultuur
presentatie.
De ouders van groep 3 worden om
13.00uur uitgenodigd en de ouders van
groep 4 om 14.00 uur. Het thema van
deze periode is dieren en de kinderen
krijgen deze periode muzieklessen
hierover. De muziekdocent zal ook
aanwezig zijn.

KONINGSDAG
Op 21 april vieren de kinderen van de
groepen 1 t/m 4 de Koningsdag op
school. Ze worden om half negen
verwacht en eten tussen de middag op
school. De oudercommissie en de
leerkrachten hebben een sport en spel
feest georganiseerd, waar de kinderen
in groepjes aan mee kunnen doen. Om
14.00uur begint dan de meivakantie en
kunt u uw kind op school weer
ophalen. Let er dus op dat er op die
dag een continurooster wordt
gehanteerd en daarom zijn de kinderen
een uurtje eerder uit. Dit continurooster
geldt overigens voor alle kinderen, dus
ook voor de bovenbouw. Over het
programma van de bovenbouw
ontvangt u nog nadere informatie.

KANJERLESSEN IN GROEP 6
Elke week doen we aan kanjer. We
houden veel kringgesprekken met
elkaar en doen allerlei
kanjeroefeningen. De laatste weken
zijn de volgende onderwerpen aan bod
gekomen:
Kun jij nee zeggen?
Complimenten geven
Je mening geven
Wapenschild (Wie zijn je
vrienden? Op wie ben je trots? Wat is
je doel voor 2017?)
Meester Corné heeft ook een aantal
keren een gymles gegeven met Rots
en Water oefeningen.

PLUSKLAS
De plusklasleerlingen van groep 4 en
groep 7 en 8 zijn bezig met hun eigen
onderzoeksvraag. Wat zijn ze hard aan
het werk!

each other about our favourite animals.
In group 4 we have read the book; 'the
enormous crocodile' by Roald Dahl.
We have learned words that have to do
with the book and we are even trying to
read these words!
In group 5 we are learning about the
farm. We are writing our own stories
about the farm and what the animals
do on the farm.
Miss Nicky

FIETSENCONTROLE

ENGELS
Hello everyone,
In group 1 up to group 5 we are
learning about animals. Zoo animals,
farm animals, wild animals, all kinds of
animals. In group 1/2 we are learning
about zoo animals. We now know the
words; zebra, giraffe, hippo, elephant,
seal, lion, tiger and monkey. In group 3
we are going on a safari during the
English lessons and we are telling

Toen we vrijdag op school kwamen,
waren er 2 agenten. Ze kwamen voor
de fietsencontrole, je had van alles
nodig om te slagen zoals: een vast
stuur, remmen, vaste handvaten, een
bel en nog veel meer. Als je geslaagd
was, kreeg je een sticker. Niet
iedereen kreeg een sticker omdat de
dingen voor de avond zoals: voor en
achterlamp. Sommigen hadden die
niet. Daarna moesten we onze fietsen
terug zetten en de klas in. Toen had de
politie agent die Michael heette een
hele lange soort van spreekbeurt
gehouden. Het ging over veiligheid in
het verkeer, verkeersborden, sociaal in
het verkeer en rotondes. Na de
spreekbeurt mochten we nog vragen
stellen, Finn vroeg of de handboeien,
die ze bij hadden van echt ijzer waren.
Michael sloeg Finn toen in de
handboeien en na de spreekbeurt
mocht iedereen nog in de handboeien
geslagen worden. We hadden ook nog
een leuke foto gemaakt.Gemaakt door
Jenna en Indy

We hopen natuurlijk weer op veel
lopers van de Boemerang!
De ouderraad.

DE AVONDVIERDAAGSE!
Het duurt nog even maar de
voorbereiding voor de avond 4 daagse
is alweer in volle gang!
We lopen op de avonden van 6, 7, 8
en 9 juni. Er zijn wat veranderingen
vanuit Groene Ster doorgevoerd wat
betreft afspraken en organisatie. Deze
worden door Groene Ster nog op
papier gezet. Dit komt dan in een
nieuwsbrief te staan. De inschrijving
start op 10 april tot en met 19 april. Het
inschrijfformulier komt mee met de
volgende nieuwsbrief. Het inschrijfgeld
(voor de medaille) is 4 euro. Groene
Ster heeft een heleboel
verkeersregelaars nodig. Wie dit graag
wil doen kan zich via de ouderraad
opgeven. Na het volgen van een
(gratis) cursus word je op één of
meerdere dagen ingezet. Iedereen
vanaf 16 jaar mag verkeersregelaar
worden!

