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KALENDER
17 apr
18 apr
19 apr
20 apr
21 apr

Tweede paasdag (vrij)
Eindtoets PO groep 8
Eindtoets PO groep 8
Eindtoets PO groep 8
Koningsspelen

DATA LANGE(RE) TERMIJN
24 apr. t/m 5 mei meivakantie
11 mei Studiedag: kinderen de hele
dag vrij
12 mei Presentatie groep 6 14:30 uur
15 mei nieuwsbrief 15

COMPENSATIEVERLOF, BAPO
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
10 apr meester Corné gedrag
(juf Connie)
12 apr meester Theo vrij (Juf Yvonne)
12 apr juf Joke vrij
14 apr meester Theo vrij (Juf Yvonne)
19 apr juf Joke vrij
19 apr meester Theo vrij (Juf Yvonne)
21 apr juf Nanda vrij (juf Yvonne)
8 mei juf Joke vrij
10 mei juf Joke vrij
10 mei meester Theo vrij (Juf Yvonne)
12 mei meester Theo vrij (Juf Yvonne)

JARIGEN
De volgende leerlingen zijn de
komende 2 weken jarig. Wij wensen
hen alvast een fijne verjaardag toe.
10-04
11-04
12-04
12-04
13-04
17-04

Levi Bruijnsters
Lois v Amelsvoort
Minke Timmers
Max Mikkers
Maartje v Nooijen
Thalia Cores

1-2B
3
1-2A
2-3
7
1-2A

18-04
21-04
21-04
24-04
26-04
29-04
01-05
06-05
09-05
10-05
12-05

Tamara Musch
Amy Kohler
Roy Penson
Elin Timmers
Sulaima Daoudi
Tiffany Brouwer
Angela Goutziers
Julian Kloeg
Nayeli Bollekamp
Amy Mensen
Abdellah Jill Ouarchid

5
3
7
4
8
3
8
6
6
2-3
8

NIEUWE LEERLINGEN
De komende weken beginnen de
volgende nieuwe leerlingen:
Ivana Nduwayo 1-2A
Wij wensen Ivana een fijne tijd toe op
de Boemerang.

SCHOENMAATJES
Beste Schoenmaatjes,
Dankzij jullie mooi versierde en goed
gevulde schoenendoos kreeg een kind
in een ontwikkelingsland een
onvergetelijk cadeau! Zo werden in
Noord-Irak Syrische vluchtelingen
verrast met een schoenendoos met
pennen, schriften, speelgoed en
andere mooie cadeau’s.

VERKEER IN GROEP 8.
In groep 8 zijn wij nog steeds bezig
met de verkeerslessen. We hebben al
veel verschillende thema’s besproken
in de klas. Zo hebben we het onder
andere gehad over de regels voor de
fietsers, de verschillende
voorrangsregels en natuurlijk
veiligheid. Hoe kun je veilig door het
verkeer fietsen? Dit is natuurlijk nog
steeds heel belangrijk, omdat de
kinderen volgend jaar vaak op de fiets
naar de middelbare school zullen
gaan. Ook komt het thema ‘Reizen met
de trein’ nog ter sprake. Volgend jaar
zullen er ook kinderen met het
openbaar vervoer naar de middelbare
school reizen. Dankzij de lessen
verkeer zullen ze er in ieder geval
goed op voorbereid zijn!

BOSCH IN BED
Op dinsdag 9 mei gaat groep 7 naar de
voorstelling “Bosch in bed” in theater
de Kring in Roosendaal.
Het zal een speciale beleving worden
voor groep 7. Qua inhoud, maar ook
het feit dat ze naar een voorstelling
gaan van een zeer gerenommeerd
gezelschap:
Saxofoonkwartet Artvark en
dansgezelschap de Stilte brengen in
hechte samenwerking een
muziektheatervoorstelling waarin de
fantasie van Jheronimus Bosch in
klank en beeld tot leven komt.
Prachtige dans, meeslepende muziek

en ongelofelijke gebeurtenissen staan
garant voor een zinderende
theaterervaring.
“In de hallucinerende werkelijkheid van
een ziekenhuis, waar medicijnen tot
droombeelden leiden, zweeft het leven
als een ballon tussen hemel en aarde.
Bomen die uit de lucht komen zeilen,
een polonaise van engelen, vreemde
kamergenoten, doktoren, verplegers
en onverwacht bezoek. Het is een
bonte bedoeling waarin verzinsels en
echte gebeurtenissen niet van elkaar
te onderscheiden zijn. Surrealistisch
als de schilderijen van Jheronimus
Bosch.”

Betreft: vacatures GMR oudergeleding
Beste ouder/verzorger,
Wij zijn op zoek naar U!
Op dit moment is er in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) een
vacature in de oudergeleding.
We zoeken naar personen die zich betrokken voelen bij onze onderwijsorganisatie. In de
GMR denkt en praat u mee over onder andere beleid rond leerlingen, personeel en scholen,
werkgelegenheid, financiën, maar ook over visie en richting van Stichting Openbaar
basisonderwijs West-Brabant (OBO-Wbr) en haar onderwijs.
De GMR heeft als taak overleg te voeren met algemene directie en bestuur over
voorgenomen beleid. Verder is ze bevoegd in te stemmen met, dan wel advies uit te brengen
over allerlei zaken die ouders, leerlingen, personeel en organisatie betreffen.
Het is niet noodzakelijk dat een lid van de GMR ook deel uitmaakt van een MR van een van
onze scholen. U vertegenwoordigt juist alle ouders en leerlingen van al onze 17 scholen.
Wat verwachten wij van u als kandidaat?
•
Dat u kritisch meedenkt over diverse beleidsterreinen waaronder: huisvesting,
financiën, onderwijskundige zaken, juridische zaken, personeelsaangelegenheden.
•
Dat u voldoende tijd kunt vrijmaken om vergaderingen voor te bereiden en bij te
wonen (ongeveer 8 avonden per schooljaar).
•
Dat u actief betrokken bent tijdens de GMR vergaderingen met algemene directie,
bestuur en GMR onderling.
•
Dat minimaal één van uw kinderen onderwijs volgt op een van de scholen van OBOWbr.
Wat bieden wij!
•
Een uitdagende functie waarin u kennis en kunde ten dienste kunt stellen van OBOWbr, de organisatie waar uw kind onderwijs volgt.
•
De mogelijkheid om als eerste kennis te nemen van plannen, beleidsvoornemens etc.
die van invloed zijn op het onderwijs aan onze leerlingen. De kans om voorgenomen beleid
te beoordelen en bij te stellen.
Als u belangstelling heeft om met de GMR mee te werken of verdere informatie wil, dan
verzoeken wij u om per mail contact op te nemen met de voorzitter van de GMR:
clariasgariepinus@hotmail.com.
De GMR ziet uw reactie graag voor 28 april a.s. tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de GMR OBO-Wbr,
Richard van Heeswijk, voorzitter

Beste ouders/verzorgers, jongens en meisjes.
Het duurt nog even, maar….de voorbereidingen voor de avondvierdaagse zijn alweer in volle
gang.
Wanneer:

Van dinsdag 6 juni tot en met vrijdag 9 juni

Hoe laat:

De 6 km en de 10 km om 18.30 uur
De 3 km en om 18.45 uur
Op vrijdag 13 juni start de 10 km om 18.00 uur de 3 km om 18.45 uur en de 6
km om 18.30 uur

Waar:

Verzamelen op de atletiekbaan bij Sportpark De Knip aan de Galgenweg 62 in
Zevenbergen

Kosten:

€4,00 per persoon voor de medaille. Je mag 1 dag missen om toch nog een
medaille te krijgen.

Uiteraard hebben we ook de nodige ouders nodig om de avondvierdaagse in goede banen te
kunnen leiden. Voor de onderbouw is het zo dat er 1 op 1 gelopen wordt, dus ieder kind loopt
met zijn of haar eigen ouder/verzorger. Voor de bovenbouw is dit anders. Daarvoor hebben
we een knipkaartouder nodig. Een knipkaartouder heeft meerdere kinderen onder zich en
zorgt ervoor dat er geen onveilige of vervelende dingen gebeuren. Aanspreken op het
gedrag van de kinderen zal dus misschien af en toe nodig zijn, maar je bent niet
verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen, dat zijn en blijven de ouders van het kind.
Verder regelt de knipkaartouder de knipkaarten ter plaatse voor de kinderen die hij/zij onder
zich heeft. Meer hierover volgt in een latere brief. Voor de onderbouw hebben we ook een
knipkaartouder nodig die dit voor de 3 km of de 6 km regelt.
Verder hebben we de drankenpost. Dit jaar hebben wij mensen nodig op 3 avonden, te
weten de woensdagavond, de donderdagavond en de vrijdagavond. Wat houdt de
drankenpost precies in? Eigenlijk is het niet zo moeilijk. Er komen kinderen langs en die
willen drinken. De taak van degene die bij de drankenpost staat, is om te zorgen dat ze dat
drinken kunnen pakken. Dus klaarzetten, inschenken en bijvullen als het bijna op is. Hiervoor
hebben we per post 3 mensen nodig. Dus in totaal 9 mensen.
Tot slot natuurlijk nog de uiterste inschrijfdatum. Komt ie: Woensdag 19 april in de rode kliko
bij de deur bij het kantoor van Tonny. Graag in een envelop samen met de €4,00 voor de
medaille (geen geld, geen medaille). Niet volledig ingevulde formulieren kunnen helaas niet
verwerkt worden. Ben je vergeten om je aan te melden, maar wil je toch meelopen, dan zul
je dit zelf op het veld moeten regelen bij De Groene Ster op de avond van de vierdaagse
zelf.
De kinderen en knipkaartouders die meelopen krijgen vrijdag 2 juni nog een brief mee met
de laatste informatie over waar we precies verzamelen, waar je je fiets kwijt kunt en hoe het
de laatste avond gaat.
Groene Ster heeft dit jaar ook verkeersregelaars nodig. Kunt/wilt u hieraan meewerken, dan
krijgt u een cursus van Groene Ster dmv e-learning en een dag/avond bij Groene Ster. U
kunt zich hiervoor ook opgeven via onderstaand inschrijfformulier
De ouderraad wenst jullie veel plezier en veel mooi weer met lopen!!

INSCHRIJFFORMULIER
Naam leerling: ____________________________________________________________
Zit in groep: _______________________________________________________________
Ik loop de 3 km / 6 km / 10 km
Ik loop voor de ___________ keer mee
Wel / geen medaille
Loopt wel / niet

mee met

broer / zus.

Naam broer / zus: __________________________________________ groep : ______
Loopt mee met broer/zus in groep: _______ (met welke klas loop je mee? Dit
Ivm de indeling)

Naam ouder/verzorger: ___________________________________________________
Tel. ouder/verzorger:_______________________________________________________
Ouder loopt voor de ___________ keer mee
Ouder/verzorger wel / geen medaille
Totaal aantal medailles: __________________________________________________

Knipkaartouder:
Ik kan wel / niet de kaart laten knippen op dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag
(meerdere mogelijk) bij groep: ____________________________________

Drankenpost:
Ik kan wel / niet helpen bij de drankenpost op woensdag / donderdag / vrijdag (meerdere
mogelijk)
Ik wil wel / geen verkeersregelaar zijn
(Doorhalen wat niet van toepassing is aub)
Totaal €

