EXTRA NIEUWSBERICHT
18 apr. 2017

Koningsspelen groep 1-2-3-4
A.s. vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen. Dit jaar hanteren wij op deze dag een continu
rooster.
Wat houdt dit in: De kinderen beginnen om 8.30 uur en zijn klaar om 14.00 uur. Tussendoor
gaat niemand naar huis en zal de lunch op school zijn. De kinderen hoeven deze dag zelf
niets mee te nemen, al het eten en drinken wordt verzorgd.
Voor de onder en bovenbouw is er een apart programma.
Groepen 1 t/m 4 blijven op school. Ze worden om half negen verwacht.
Wij adviseren ouders die kinderen in zowel de boven- als onderbouw hebben, dat u in de
ochtend eerst het bovenbouw kind af zet (als dit nodig is) bij het hockey veld om 8.15 uur en
daarna pas het onderbouw kind naar school brengt om 8.30 uur.
In de middag is het juist andersom, dan kunt u beter eerst het onderbouw kind op school
ophalen en daarna het bovenbouw kind bij de hockey. Dit omdat wij verwachten dat er meer
uitloop is bij de bovenbouw dan hier op school.
Als laatste adviseren wij u kind sportief te kleden en de kleding aan te passen aan de
weersomstandigheden.

Koningsspelen groep 5-6-7-8
In de vorige extra nieuwsbrief heeft informatie gestaan over de opzet van de Koningsspelen
a.s. vrijdag 21 april. Omdat blijkt dat niet alle informatie goed is doorgekomen, doen wij
hierbij nog een keer de informatie uit.
Vrijdag 21 april verzamelen bij de hockey om 8.15 uur!!!
Juf Angela staat op het parkeerterrein in een vak speciaal voor de Boemerang. Uw kind zet
daar de fiets weg, het liefst per klas. Let op de aanwijzingen van juf Angela. Om 8.30 uur
start de Koningsdag op het hockeyveld om 14.00 uur sluiten we hier ook weer af.
U brengt en haalt uw kind dus bij de hockey!
Op deze dag geldt een continu rooster. Kinderen eten met de groepsleider in een pauze
moment. Omdat er gewerkt wordt met verschillende ronde tijden, is er geen centraal pauze
moment. Zorgt u dat uw kind een lunchpakket en voldoende drinken bij zich heeft.
Er wordt vanuit de organisatie MoerdijkFit in de kleine pauze ook drinken en een snack
aangeboden.
Wilt u uw kind sportief kleden?
Per sport gelden andere eisen van schoeisel:
Hockey: binnen schoenen (i.v.m. het nieuwe waterveld mogen hier alleen zaal schoenen op)
Handbal: gewone buiten schoenen (onder grond Asfalt)
Turnen: zaalschoenen
Tennis: gewone buiten schoenen (ondergrond gravel>>>schoenen kunnen dus rood worden)
Judo: blote voeten (ondergrond judomatten)
Honkbal: evt. nopschoenen of gewone buitenschoenen (ondergrond natuur gras)
Lunch, schoeisel e.d. kunnen het beste meegenomen worden in een stevige rugzak, zodat
dit makkelijk mee te nemen is op de fiets.

Omdat er geen alternatief binnen programma haalbaar is, gaat deze dag alleen niet door als
er onweer en hevige regenval is voorspeld.
Houdt u er dus rekening mee, dat uw kind de kleding heeft die past bij de
weersomstandigheden!

Huiswerkklas
Na de meivakantie start de huiswerkklas voor leerlingen van gr. 7 en 8 weer. Wij gaan ervan
uit dat dezelfde kinderen weer deelnemen. Mocht dit niet zo zijn wilt u dat dan doorgeven
aan de betreffende leerkrachten. Deelname is niet vrijblijvend, wij verwachten deze kinderen
ook op de voorgestelde data: 8-15-22-29 mei, 12 -19 juni en 3 juli. Het is dan nog 7 keer. Wilt
u dus € 7 meegeven op maandag 8 mei?
Alvast hartelijk dank.

Meester- en juffendag en de mini-roparun
Zoals je al kon lezen in een vorige nieuwsbrief, is op dinsdag 30 mei de meester- en
juffendag. (Dit in tegenstelling tot wat in de schoolkalender stond.)
We zijn al druk bezig met de organisatie van deze dag en voor het ochtendprogramma
hebben we hulp nodig omdat we erop uit gaan!
Hulpouders gezocht meester- en juffendag 30 mei 2017
De Ouderraad organiseert in de ochtend een Vossenjacht waarvoor hulp nodig is om met
een groepje kinderen op zoek te gaan naar de vossen.
Deze vossenjacht is vanaf 9.15 uur tot ongeveer 11.45 uur.
Klik hier om je aan te melden als hulpouder voor 12 mei a.s. Mocht het formulier niet
werken, meld je dan aan via de mail: or.basisschooldeboemerang.secretaris@gmail.com,
geef in de mail je naam en groep van je kind aan. Je ontvangt voorafgaand aan de meesteren juffendag uitleg van de Vossenjacht en de namen van je groepje.
Mini-roparun
Naast het feit dat alle juffen en meesters hun verjaardag op deze dag gezamenlijk vieren, zal
de middag in het teken staan van een mini-roparun.
De Boemerang zet zich één keer in de twee jaar in voor de Roparun, dan sponsort de school
middels een mini-roparun de Moerdijkrunners.
Dit jaar is deze mini-roparun tijdens de meester en juffendag op 30 mei ( en dus niet op
Koningsdag 21 mei).
In de middag zullen de groepen om de beurt, rondjes om de school heen rennen. Op deze
manier worden de kinderen actief bij deze actie betrokken.
Voor deze sportieve actie kunnen de kinderen sponsors zoeken die hen steunen. Het gaat
dan om een vast bedrag en geen bedrag per ronde. Het sponsorgeld wordt hierdoor vooraf
geïnd.
Aan het einde van de mini-roparun zal de school een cheque uitreiken aan de
Moerdijkrunners waarop het bedrag staat wat alle kinderen hebben verzameld.
Voor deze mini-roparun zullen de kinderen deze week een sponsorlijst en begeleidende brief
ontvangen waarin alle informatie nog een keer staat beschreven.
Mocht u vragen hebben, kunt u altijd bij één van de leerkrachten terecht.
Alvast een fijne vakantie!
Het team en OR van de Boemerang

