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KALENDER
17 mei:” Week van het water” voor gr.
6 en 8: kijkje in riool.
18 mei: groep 4 en 5 naar
slootonderzoek in de buurt
19 mei: voorleessessie gr. 1/2
25 mei Hemelvaart
26 mei Alle leerlingen vrij

DATA LANGE(RE) TERMIJN
30 mei juffen- en meester dag
5 juni 2e Pinksterdag
6 juni schoolfotograaf
16 juni schoolreis

COMPENSATIEVERLOF, BAPO
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
15 mei meester Corné gedrag
(juf Connie)
15 mei Juf Anthony vrij (juf Anja)
16 mei juf Yvonne in gr. 4
17 mei meester Theo vrij (Juf Yvonne)
17 mei juf Joke vrij
19 mei juf Nanda in gr. 4
22 mei juf Joke vrij
24 mei meester Theo vrij (Juf Yvonne)
24 mei juf Joke vrij

27-05
28-05
28-05

Aidan Nasirkhan
Kayley Antens
Imad el Kaychouhi

2-3
4
7

Juf Mariëtte is op zaterdag 27 mei jarig.
Wat een feest! Van harte juf Mariëtte.

THEMA “DE WERELD”
Ons nieuwe thema is de wereld en
reizen. We willen o.a inzoe men op
onze kleuters die uit een ander land
komen. Wij zijn op zoek naar vlaggen,
informatie of voorwerpen,
eetgewoontes, gewoontes, kleding,
boeken e.d. Wij zijn ook op zoek naar
grote wereldbollen.
We kijken vanuit de wereldbol waar
deze landen ( en ook Nederland
natuurlijk) liggen en van hieruit gaan
wij verschillende landen bespreken.
Uiteraard besteden wij ook aandacht
aan landschappen.
Aan het eind van het thema plannen
we een multiculturele middag.
Informatie hierover volgt nog.

JARIGEN
De volgende leerlingen zijn de
komende 2 weken jarig. Wij wensen
hen alvast een fijne verjaardag toe.
15-05
17-05
17-05
22-05
24-05
24-05
27-05

Tessa Vervloed
Owin van den Berk
Thomas ter Horst
Tessa Musch
Yano Korstmit
Ashraf Jill
Sanea Daoubi

4
1-2B
5
6
5
8
1-2B

Leerkrachten groep 1-2 en 2-3

BIZARRE BEESTEN
Misschien heeft u het vanochtend al
een beetje gezien, maar in de gang bij
groep 7 is een expositie te zien van
bizarre beesten. Deze beesten zijn

ontworpen en gemaakt door groep 7
en 8. Zij hebben hier de afgelopen
periode tijdens cultuureducatie op
vrijdagmiddag samen met San
Vermaas aan gewerkt en ze hangen
nu voor iedereen tentoongesteld. Kom
dus gerust een kijkje nemen.

van Li Qing en Nienke

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.n
l

GROEP 6 NAAR ROTTERDAM

SCHOOLVOETBALTOERNOOI

De rondreis met de Spido
In Rotterdam zijn we met de hele klas
op een rondvaartboottocht geweest.
We stonden allemaal boven op een
dek .We vonden het allemaal ook leuk.
We hebben ook goed gekeken voor
aardrijkskunde. De rondreis duurde 75
minuten. De boot had drie lagen. En de
wc was onder water. Er waren heel
veel containers. En kleine bootjes.
En een heel groot cruiseschip. We
hebben ook de Euromast gezien.

Vrijdag 28 april 2017 was het
schoolvoetbaltoernooi op vv. Virtus.
In de ochtend was groep 3/4 aan de
beurt. Hierbij is er een team van de
Boemerang 1e geworden! Super goed
gedaan!
Daarna was groep 5/6 aan de beurt.
Ook zij hebben hun stinkende best
gedaan en zijn uiteindelijk 5e
geworden.
Voor groep 7/8 was er een jongens en een meisjesteam. In het
jongensteam zaten: Aschraf, Niels,
Abdellah, Arnoud, Tiemo, Finn, Imad,
Julian en Remie. In het meisjesteam
zaten: Chevelly, Angela, Sulaima,

Cindy, Indy, Tara, Myrthe en Jenna.
Nayeli uit groep 6 heeft ons deze
middag ook meegeholpen. Wij
moesten voetballen tegen anderen
scholen uit de gemeente Moerdijk. Dit
waren; De Toren, De Neerhof, De
Hoeksteen, De Arenberg en De
Regenboog. De jongens werden derde
en de meisjes vierde. Ondanks de
vierde plaats, hebben wij een hele
leuke en sportieve middag gehad.

Verder hebben wij nog een vraag aan
de ouders van de peuters!!!!

Groetjes Chevelly en Angela

EEN NIEUW GEZICHT

Wij zijn op zoek naar ouders die zich in
willen zetten voor de
verkeerswerkgroep, wij doen dit zoveel
mogelijk in samenwerking met de
O.B.S. de Boemerang.
Als U interesse heeft, maar ook vragen
hierover dan kan U zich melden bij
juf Celia of juf Rita.

De laatste weken van dit schooljaar
komt juf Shanita Santoe in de
onderbouw de volle kleuterklassen
extra ondersteunen als stagiaire
onderwijsassistente. Wij konden wel
een paar extra handen in de klas
gebruiken en zijn daarom heel blij met
haar.

THEATER MAKEN
voor kinderen van 8 tot 12 jaar;
Van Creatieve Huize en Theater De
Schuur hebben het plan opgevat om in
september 2017 te starten met een
theatergroep voor kinderen van 8 tot
12 jaar. Onder begeleiding van Sanne
Schoneveld-Hendrikx gaan zij aan de
slag met het maken van hun ‘eigen’
voorstelling.

NIEUWS VAN DE
BOEMELTJES
Na de vakantie zijn we met een nieuw
thema gestart "Wat heb jij aan
vandaag". Het huiswerk voor dit thema
is een vel papier waar een waslijn
op staat versieren. Je kunt kleding uit
boekjes knippen maar ook zelf
verven of tekenen. Verder komen er
ook weer nieuwe peuters op p.o.v. De
Boemeltjes, dit zijn Mika van der
Lubben en Liza Nieuwenhuijzen. Wij
wensen ze veel plezier op p.o.v. De
Boemeltjes.

Door middel van speloefeningen leren
de kinderen acteren en hun talent voor
theater ontwikkelen. Er wordt gewerkt
vanuit improvisatie wat veel eigen
inbreng en eigen creativiteit van de
kinderen vraagt. Ze gaan echt zelf aan
de slag. Theater maken betekent veel
voor de persoonlijke ontwikkeling van
kinderen.
Om kennis te maken met theater
nodigen we jullie uit op 13 en 20 juni.
Op deze dagen zullen er workshops
gegeven worden om kennis te maken
met de begeleiding en te zien wat er
allemaal gebeurd tijdens de repetities.

De workshops zijn van 17.30 uur tot
19.00 uur in Theater de Schuur,
Kerkstraat 23, Zevenbergen.
Deelname aan de workshops is gratis.
Op 20 juni kun je besluiten of het je
leuk lijkt om verder te gaan met
toneelspelen in september.
Je kunt je vanaf nu opgeven voor de
workshops bij Stichting Stoffer & Blik
door; Te bellen met 06-14028438 of
een email te sturen naar
theaterdeschuur1@home.nl.

KONINGSSPELEN
Op 21 april vierden wij koningsdag op
onze school i.s.m. alle basisscholen uit
Zevenbergen. Het werd een mooie
sportieve en zonnige dag.
Meer foto’s zijn te zien op
www.basisschiooldeboemerang.nl
onder het menu fotoalbum.

OVERBLIJFKRACHT
Wie komt het overblijfteam versterken?

We zijn op zoek naar iemand die het
leuk vindt om met een groep kinderen
op school te eten en daarna buiten of
binnen te spelen. Denkt u nu van dat
vind ik leuk of ik ken iemand die dat
leuk vindt neem zelf of laat de andere
persoon contact opnemen met een
overblijf coördinator en wie weet staat
u binnenkort over te blijven op de
Boemerang. Er staat een
vrijwilligersvergoeding tegenover. U
wordt in de gelegenheid gesteld om
cursussen te volgen die met de
overblijf te maken hebben. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
één van onderstaande personen.
Annemiek de Groot,
deboemerangoverblijf@hotmail.com
Diana Bergmans,
diana.bergmans@home.nl

WEEK VAN HET WATER
Vanaf 12 mei 2017 is er weer de week
van het water. Die week staan diverse
organisaties stil bij het hebben van
schoon water. Ook het MEC, het milieu
educatief centrum, een onderdeel van
kinderboerderij De Dierenploeg in
Zevenbergen, doet hieraan mee. Op
woensdagmiddag 17 mei en
zondagmiddag 21 mei vanaf 14.00 uur
zijn er activiteiten op het terrein
rondom de boerderij. We laten zien dat
we een aantal watertonnen hebben
aangeschaft waar het regenwater
vanuit de dakgoten in bewaard wordt.
Niet alleen ons waterontdekplek is dan
open, we gaan ook kijken wat er
allemaal in de sloot naast de boerderij
zwemt en groeit, en gaan we
regenmeters maken. De kinderen
moeten daarvoor een lege petfles
meenemen.
Alle medewerkers van de
kinderboerderij hopen dat heel veel
kinderen die middagen de boerderij
weten te vinden! Maar ook Teun en
Harry, de varkens; Gijs, Houdini ,Olga,
geiten, schapen en nog veel meer
dieren van de kinderboerderij zijn heel

blij met jullie bezoek!
Met vriendelijke groet, namens alle
vrijwilligers van het MEC, Truus van
Unen
PROGRAMMA BOEMERANG:
Ook op de Boemerang wordt aandacht
geschonken aan deze week. Hieronder
de activiteiten op een rijtje:
Groep 8 gaat een kijkje nemen in het
riool (via de gemeentelijke rioolbus) in
de straat op woensdag 17 mei van
9.00 tot 10.00u. en krijgen aansluitend
een gastles over “Water”.
Hiervoor hoeven de kinderen geen
oude kleren aan te trekken, aangezien
ze niet daadwerkelijk het riool betreden
vanwege het veiligheidsaspect.
Groep 6 krijgt hetzelfde programma ,
maar dan net andersom: zij starten met
de gastles.
Groep 4 en 5 gaan op donderdag 18
mei van 11.00 tot 12.00u.een
slootonderzoek doen in de buurt van
de school. Hierbij kunnen de kinderen
wel een beetje vies en nat worden.
Op donderdag 18 mei van 9.00 tot
10.00u. vindt de voorleessessie plaats
uit het boek: Beer en Staart voor de
groepen ½.

AAMMELDEN OVERBLIJF
Aanmelden komend schooljaar
Bij deze nieuwsbrief zal het
aanmeldformulier van de overblijf
zitten. Als uw kind(eren) komend
schooljaar over blijven, zou u dan het
formulier in willen vullen en in willen
leveren bij de conciërge of overblijf
coördinatrice. Dit geldt zowel voor het
overblijven op abonnement als op
strippenkaart. Als de kinderen al langer
overblijven dan volstaat ook een mail
met de gegevens van de overblijver.
Al vast bedankt voor het doorgeven,
Het overblijfteam.

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
- 1
- 2
- 3
- 4

2 loopt van maandag 13 november 2017 tot en met vrijdag 2 februari 2018
dag per week overblijven
€ 17,50
dagen per week overblijven
€ 35,00
dagen per week overblijven
€ 52,50
dagen per week overblijven
€ 70,00

Periode
- 1
- 2
- 3
- 4

3 loopt van maandag 5 februari
dag per week overblijven
dagen per week overblijven
dagen per week overblijven
dagen per week overblijven

Periode
- 1
- 2
- 3
- 4

4 loopt van maandag 7 mei 2018 tot en met vrijdag 6 juli 2018
dag per week overblijven
€ 15,75
dagen per week overblijven
€ 31,50
dagen per week overblijven
€ 47,25
dagen per week overblijven
€ 63,00

2018 tot en met vrijdag 20 april 2018
€ 15,75
€ 31,50
€ 47,25
€ 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
- 30 strippen
€ 55,00
€ 266,00
Rekeningnummer overblijf: IBAN:
Om voor korting in aanmerking te
NL55RABO0159836344
komen moet u het aanmeldformulier
inleveren en de betaling doen voor 1
Vermeld altijd de naam van het kind
juli 2017.
of het voor abonnementen of s
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

en

