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KALENDER
16 juni schoolreis
26 juni studiemiddag: alle kinderen
vrij vanaf 12.00u.
27 juni groep 7 en 8 naar
Rijksmuseum

DATA LANGE(RE) TERMIJN
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
14 juni meester Theo vrij (Juf Yvonne)
14 juni juf Joke vrij
16 juni meester Theo vrij (Juf Yvonne)
19 juni juf Joke vrij
19 juni meester Corné gedrag (juf
Connie)
21 juni meester Theo vrij (Juf Yvonne)
21 juni juf Joke vrij
23 juni juf Nanda vrij (juf Yvonne)

JARIGEN
De volgende leerlingen zijn de
komende 2 weken jarig. Wij wensen
hen alvast een fijne verjaardag toe.
10-06
13-06
14-06
16-06
18-06
22-06

Bart Visch
Nikita de Rot
Yahya Chitah
Chloë Teunissen
Tijs Janssen
Imrane El-Kihel

1-2 A
8
4
1-2 A
3
4

22-06
24-06
26-06

Julian Geelen
Enzo Schuiveling
Milou Kersten

7
1-2 A
6

SCHOOLREIS
Schoolreis vrijdag 16 juni
Safaripark de Beekse Bergen
Groep 1 t/m groep 7
Alle kinderen worden gewoon om 8.30
uur op school verwacht.
We vertrekken om 9.00 uur met alle
groepen richting Hilvarenbeek.
Voor de groepen 5 t/m 7 is er een
GPS-tocht en voor de andere groepen
een bustocht.
Verder kan het park op eigen tempo
worden ontdekt.
Er zijn allerlei activiteiten.
Om 15.30 uur vertrekken we weer
richting school en zullen tussen 16.30
uur en 17.00 uur weer op school
aankomen.
We nemen geen zakgeld mee, maar
wel boterhammetjes, drinken en een
stukje fruit of een koek.
Drinken in een plastic flesje is erg
handig, dat kun je nl. gemakkelijk weer
even sluiten. Als het erg zonnig is
smeer de kinderen thuis in met
zonnebrandcrème.
Als het nodig is om de kinderen
overdag in te smeren geef dan crème
mee.
Bij slecht weer denk dan ook aan een
regenjas.
Voor het picknicken is het handig om
een klein handdoekje bij je te hebben
en voor de waaghalzen misschien
droge kleren.
We hopen dat het een fijne dag zal
worden voor de kinderen en

begeleiders.
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor
zijn eigen spullen.

MEESTER EN JUFFEN DAG
Met heel veel plezier kijken we terug
op onze meester en juffendag. In de
ochtend hebben alle kinderen maar
ook de leerkrachten genoten van een
geweldige vossenjacht. In de middag
hebben al onze leerlingen een
geweldige prestatie geleverd tijdens
onze “mini RoParun”.
We willen onze ouderraad ontzettend
bedanken voor de organisatie van de
Vossenjacht en natuurlijk alle ouders
die meegeholpen hebben met de
begeleiding.

ROPARUN- BEDANKT!
Nogmaals heel veel dank voor jullie
leerlingen hun inzet en enthousiasme
en het onwijs mooie bedrag (€ 3100,-)
dat zij bij elkaar hebben gelopen.
Kanjers zijn het!
Team Moerdijkrunners

HERHAALDE OPROEP
VERKEERSOUDER
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

BEZOEK RIJKSMUSEUM
Op dinsdag 27 juni gaan groep 7 en 8
met de Rijksmuseumbus naar het
Rijksmuseum in Amsterdam.
Een uitstapje naar één van de
bekendste musea van Nederland.
In een museum mag je normaal alleen
maar kijken… behalve tijdens deze
kennismaking met het dagelijks leven
uit de Gouden Eeuw.
Leerlingen gebruiken al hun zintuigen
tijdens deze kennismaking met het
dagelijks leven uit de Gouden Eeuw.
Ze proeven de specerijen uit verre
landen, ruiken het atelier van een
meesterschilder, voelen de jurken van
rijke dames en luisteren naar
instrumenten uit de 17de eeuw.
Het wordt een geschiedenisles om
nooit meer te vergeten.
Kinderen moeten deze dag gewoon
om 08.30 uur aanwezig zijn in de klas.
De bus zal om 08.45 uur vertrekken en
(mits de drukte op de weg het toelaat)
rond 15.00 uur weer thuis zijn.
Omdat we de hele dag op pad zijn,
moeten de kinderen hun fruit, drinken
en lunchpakket meenemen!

EINDMUSICAL GROEP 8
Wat maak je menu?!
De musical van groep 8 heet: ‘Wat
maak je menu?!’
Sjef Secuur, de oprichter van een
kookacademie, wordt 80 jaar. Dus een
reden voor een groot feest! Juf Mascha
heeft haar been gebroken daarom
neemt juf Sophie haar taken over.
Meester Arie zal voor het cadeau
zorgen en voor de muziek. Dan
verschijnt Julia die heel veel
belangstelling heeft voor het kookboek

van de Sjef. Sophie denkt dat Julia
haar komt vervangen en geeft Sophie
Julia dus de taak om het menu samen
te stellen voor het feest. Arie heeft
ondertussen het geld aan waardeloze
magnetrons verspild en heeft daarvoor
het geld gebruikt wat voor het feest
bedoeld is. Als het kookboek steeds
verdwijnt en er steeds een muis in de
keuken zit, is de chaos compleet!
Tijden van de voorstelling:
Dinsdag 11 juli 18.45u aanvang –
19.00u start musical
Donderdag 13 juli 18.45u aanvang –
19.00u start musical aansluitend de
afscheidsavond.
Dinsdagavond 11 juli 19.00 uur
De Boemerang nodigt alle hulpouders,
die dit schooljaar op wat voor manier
dan ook een handje meegeholpen
hebben, van harte uit in de grote hal.
Deze avond zal groep 8 voor u de
musical opvoeren. Een gratis kaartje
hiervoor kunt u ophalen bij de directie
of bij Tonny.
Bent u geen hulpouder, maar een opa,
oma, tante, oom, goede vriend etc. En
wilt u deze musical niet missen? Koop
dan voor € 1,50 uw kaartje bij de
directie. Of bij Tonny.
Wanneer u de ouder of verzorger bent
van iemand uit groep 8 kunt u op
donderdag 13 juli komen kijken naar
de musical. U krijgt hiervoor een gratis
kaartje bij de uitnodiging.
Hopelijk zien wij u bij onze
afscheidsmusical!

SKATE CLINIC - HERINNERING
Vandaag 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 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.
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
zijn prima te gebruiken tijdens de
clinic.

OVERBLIJF
Graag willen wij als overblijfgroep een
aantal mededelingen aan u doorgeven:
- Als u gebruik wilt maken van de
korting op de overblijfkosten van
volgend schooljaar dan moet u
voor 1 juli 2017 de kosten
betalen en uw kind(eren)
aanmelden via bijgevoegd
aanmeldformulier of door een
mail te sturen waarin de naam,
groep en overblijfdagen staan
van uw kind en
contactgegevens.
- De kosten voor het overblijven
van het huidige schooljaar, 2016
– 2017, dienen uiterlijk 7 juli
betaald te zijn.

-

-

Mocht u thuis nog speelgoed
hebben liggen wat u niet meer
gebruikt, binnen of
buitenspeelgoed, dan kunt u dat
doneren, na overleg, aan de
overblijf.
De overblijfgoep is op zoek naar
dames of heren die het leuk
zouden vinden om
overblijfkracht te worden. Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met één van
onderstaande overblijf
coördinatrices.

Annemiek de Groot:
deboemerangoverblijf@hotmail.com
Diana Bergmans :
diana.bergmans@home.nl

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):____________________________________________

