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KALENDER
30 mei juffen- en meester dag
5 juni 2e Pinksterdag
6 juni schoolfotograaf

DATA LANGE(RE) TERMIJN
12 juni nieuwsbrief 17
16 juni schoolreis
26 juni studiemiddag: alle kinderen
vrij vanaf 12.00u.
28 juni kennismakingsmiddag nieuwe
brugklassers Markland College
Zevenbergen vanaf 15.00u.In
Oudenbosch van 13.15-15.00u.
10 juli uitreiking derde rapport
11 juli eventueel rapportgesprekken
musical voor hulpouders
13 juli afscheidsavond gr. 8

COMPENSATIEVERLOF, BAPO
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
29 mei meester Corné gedrag
(juf Connie)
29 mei juf AnneMarie (juf Yvonne)
31 mei meester Theo vrij (Juf Yvonne)
31 mei juf Joke vrij
2 juni meester Theo vrij (Juf Yvonne)
7 juni juf Joke vrij
7 juni meester Theo vrij (Juf Yvonne)
9 juni juf Nanda vrij (juf Yvonne)

JARIGEN
De volgende leerlingen zijn de
komende 2 weken jarig. Wij wensen
hen alvast een fijne verjaardag toe.
29-05
31-05
03-06

Regina Lodewijks
Chevelly Lips
Ben de Deugd

5
8
1/2A

Loïs van Bers
Bas van den Broek
Kim van Groesen
Izzy Leijten

2-3
8
5
1/2B

NIEUWE LEERLINGEN
Vandaag start Andrei Saghel in groep
1/2B en donderdag begint Lucas de
Koning in groep 1/2A. Wij wensen hen
een fijne tijd toe op de Boemerang. Tot
aan de zomervakantie stromen er geen
nieuwe leerlingen meer in.

OUDERS IN DE KLAS
Zoals u weet gaat de schooldeur open
10 minuten voordat de lessen
beginnen. Gedurende deze 10 min. is
het de bedoeling dat de leerkrachten
de kinderen begroeten of buiten op het
schoolplein surveilleren. Wij merken
echter steeds vaker dat deze eerste
minuten van de dag door ouders
gebruikt worden om de leerkracht
uitgebreid te spreken i.v.m. problemen
betreffende de leerling. Daar is deze
tijd echter niet voor bedoeld. Natuurlijk
mag u altijd een beroep doen op de
leerkracht en willen u daarom
vriendelijk vragen om hiervoor een
afspraak te maken na schooltijd. Op de
schoolkalender, die aan het begin van
het schooljaar is uitgereikt, kunt u
precies zien wanneer zij overleg
hebben in teamverband.
Daarnaast willen wij vragen aan de
ouders van de onderbouw om zo snel
mogelijk om 8.30u. en om 13.00u. de
klas te verlaten, zodat de lessen op tijd
kunnen starten. Mocht u aan de late
kant zijn, ga dan niet meer het lokaal
binnen a.u.b., maar neem afscheid op

de gang.
Wij danken u alvast hartelijk voor uw
medewerking.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op dinsdag 6 juni a.s. komt de
schoolfotograaf weer naar de
Boemerang.
Vandaag, maandag 29 mei, is een
kaart mee naar huis gegeven, waarop
aangegeven kan worden op welke
manier uw kind geportretteerd mag
worden. U mag maar één keuze
maken. Leest u verder ook goed wat er
op de kaart staat en noteer desnoods
alvast de inloggegevens! De kaart
moet uiterlijk vrijdag 2 juni weer mee
terug naar school.
U kunt aangeven of u een ‘gezinsfoto’
wilt laten maken van broertjes/zusjes
die op de Boemerang zitten. Dus ook
voor samengestelde gezinnen kan dit
gewoon aangegeven worden. Helaas
is het niet mogelijk broertjes of zusjes
die op de Boemeltjes zitten hierin mee
te nemen. Alleen als het aangegeven
is, wordt er een gezinsfoto gemaakt. In
tegenstelling tot voorgaande jaren
werkt de fotograaf dit keer met 2
personen zodat het maken van
portretten en groepsfoto’s minder tijd in
beslag neemt. Hierdoor kunnen de
broer/zus foto’s in de middag worden
gemaakt.
Over een paar weken ontvangt u de
kaart weer terug en kunt u de foto’s via
internet bestellen. Het zijn geen vaste
setjes, maar alle maten kunnen los
besteld worden, in verschillende
formaten. Dit geldt ook voor de
gezinsfoto! U kunt dus zelf bepalen
welke foto’s u wilt hebben en hoe duur
u het zelf wilt maken. Zo betaalt u dus
niet voor foto’s die u eigenlijk niet wilt
en houdt u bijvoorbeeld niet een heel
velletje pasfoto’s of een klassenfoto
over waar u nooit wat mee doet. Naast

de klassieke klassenfoto is het ook
mogelijk een zgn. koppenkaart te
bestellen. Hierop staan alle kinderen
en leerkrachten van een groep met de
naam eronder.
I.v.m. de hygiëne is er geen kam of
borstel op school aanwezig om de
haren te doen. Wilt u uw kind, indien
gewenst, zelf een kam of borstel
meegeven?
Voor mensen die niet over Internet
beschikken wordt een mogelijkheid
gecreëerd de bestelling op school te
doen. Neemt u hiervoor contact op met
Yvonne Benjamins (0168-335102 / 0623401501). Voor overige vragen kun u
ook mailen naar:
ymbenjamins@gmail.com

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

Van de IB-er
Op het einde van het schooljaar
worden nog toetsen afgenomen om
goed te kijken wat het huidige niveau is
van alle leerlingen. De lettertoets is
inmiddels bij alle leerlingen uit de
groepen 2 afgenomen. Bij enkele
kinderen moeten er nog andere
onderdelen worden herhaald.
Komende weken staat de toets

rekenen en wiskunde voor de groepen
3 t/m 7 op de agenda. Zij maken in de
maand juni ook nog de een spelling
toets. Voor groep 5 en 6 is er ook nog
een toets begrijpend lezen.
Bij alle leerlingen van gr. 3 t/m 7 wordt
de DMT toets afgenomen. (Drie
minuten toets. Steeds mogen kinderen
1 minuut over 1 kaart lezen). De
resultaten worden op het laatste
rapport vermeld.

SKATE CLINIC
Op 12 juni worden er skate- clinics
verzorgd voor de groepen 3 t/m 8 (dit
betreft ook de groep 3 van de
combiklas).
Tijdens de clinics staat veiligheid
voorop. De deelnemers zijn verplicht
het totale pakket aan bescherming te
dragen. Dit bestaat naast de skates uit
pols-, elleboog- en kniebescherming
en een helm. Wanneer kinderen deze
spullen zelf hebben, dan is het erg fijn
als ze die maandag 12 juni
meenemen. De groepen 3 t/m 5 zijn ’s
ochtends aan de beurt en ’s middags
de groepen 6 t/m 8. Wanneer ze de
materialen zelf niet hebben dan
kunnen we ze gewoon lenen.

zijn prima te gebruiken tijdens de
clinic.

WORKSHOP SPRAY PAINTING
Heb je ooit wel eens met graffiti
spuitbussen willen schilderen?
Spray Painting is geen normale graffiti
en geen normale schilder techniek.
Als je mee wilt doen dan is er nog
plaats!
De workshops zijn elke dinsdag, 6 juni
t/m 27 juni van ~15:30 tot 16:30 en
vinden plaats op het schoolplein van
basisschool De Boemerang. De kosten
bedragen €20,- voor alle lessen.
Doe jij ook mee?

MAD SCIENE

Een belangrijk bericht van de
organisatie van de skate clinic is het
volgende:
OOK WIJZEN WE EROP DAT DE
KINDEREN VERPLICHT ZIJN OM
EEN PET, MUTS OF CAPUCHON
MEE TE NEMEN !!!!!!!!!!!!!!!! Wij zijn
hier erg strikt in. Elk kind heeft dit in
zijn bezit. Als het kind, pet muts of
capuchon niet bij zich heeft “kan het
helaas niet deelnemen “
Deze is om onder de helm te dragen.
Ervaring leert dat de helm dan veel
beter past op het hoofd van het kind.
Wielrijdershelm, skihelm of paardrijcap

OPEN DAGEN VAN HET
KUNSTENCOLLECTIEF
Wil jij graag een muziekinstrument
leren bespelen ?
Kom naar de Open Dag op 17 juni of

1 juli!!!
Ook dit jaar komen er weer Open
Dagen van het Kunstencollectief.
Op zaterdag 17 juni en op zaterdag 1
juli is iedereen, jong en oud, die eens
een muziekinstrument wil proberen,
informatie wil over cursussen, een
proefles wil afspreken of gewoon eens
wil komen kijken hoe dat nu in zijn
werk gaat met instrumentale muziekles
van harte welkom.
In Willemstad zijn de volgende
docenten aanwezig: piano, blokfluit,
cello, dwarsfluit, gitaar, slagwerk,
drums en djembé. Tevens vind daar
dan de presentatie plaats van de
slagwerkleerlingen.
In Zevenbergen kun je de volgende
instrumenten gaan proberen: cello,
dwarsfluit, keyboard, gitaar, elektrisch
gitaar en basgitaar, viool, piano en
blokfluit, slagwerk en drums, djembé
en Afrikaans slagwerk, trompet, hoorn,
trombone en euphonium.
In Zevenbergen zal ook een stand zijn
van muziekvereniging Zevenbergen en
zij zullen ook zo nu en dan voor
muziek zorgen tijdens de Open Dag.
Loop gerust eens binnen om te kijken
en proberen!
De 1e Open Dag wordt gehouden op
zaterdag 17 juni in basisschool de
Neerhof te Zevenbergen van 14.00
uur tot 16.00 uur.
De 2e Open Dag wordt gehouden op
zaterdag 1 juli in basisschool Willem
de Zwijger te Willemstad van 14.00
uur tot 16.00 uur.
Graag tot ziens!

