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KALENDER
26 juni studiemiddag: alle kinderen
vrij vanaf 12.00u.
27 juni groep 7 en 8 naar
Rijksmuseum
27 juni PO in actie start om 9:30u
28 juni kennismakingsmiddag nieuwe
brugklassers Markland College
Zevenbergen vanaf 15.00u.In
Oudenbosch van 13.15-15.00u.

DATA LANGE(RE) TERMIJN

Ilana Kortstmit

3

SCHOOLREIS
Vrijdag 16 juni hebben onze leerlingen
genoten van een geweldige schoolreis
in de Beekse Bergen.
Alle leerlingen van groep 1 tot 7
hebben zich prima vermaakt met de
bus safari, boot safari en de wandel
safari. Het weer was prima dus kunnen
we terug kijken op een zeer geslaagd
schoolreisje.

10 juli uitreiking derde rapport
11 juli eventueel rapportgesprekken
musical voor hulpouders
13 juli afscheidsavond gr. 8
14 juli start zomervakantie 12:00u

COMPENSATIEVERLOF, BAPO
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
28 juni
28 juni
30 juni
3 juli
5 juli
5 juli
7 juli

meester Theo vrij (Juf Yvonne)
juf Joke vrij
meester Theo vrij (Juf Yvonne)
meester Corné gedrag (juf
Connie)
meester Theo vrij (Juf Yvonne)
juf Joke vrij
juf Nanda vrij (juf Yvonne)

JARIGEN
De volgende leerlingen zijn de
komende 2 weken jarig. Wij wensen
hen alvast een fijne verjaardag toe.
27-06
28-06
28-06
30-06
30-06
02-07

Lyra van der Wilt
Alex Lagerwaard
Fee Schachtschabel
Lisa van Vijfeijken
Lieke Geleijns
Chelita Voesenek

5
4
8
2-3
7
1-2A

PO IN ACTIE
Morgen (dinsdag 27 juni) leggen alle
leerkrachten in het basisonderwijs het
werk voor een uur neer. We starten

morgen niet om 8:30 uur maar om
9:30 uur. We doen dit niet zomaar, alle
leerkrachten willen hiermee een
duidelijk signaal afgeven richting de
regering voor een beter (en eerlijker)
salaris én het terugdringen van de
werkdruk. U als ouder kunt ons ook
steunen door de petitie te tekenen.
https://www.pofront.nl/petitie/

NIEUWE LEDEN OUDERRAAD
GEZOCHT
Vanaf het nieuwe schooljaar gaan 2
van de huidige leden de Ouderraad
van OBS de Boemerang verlaten ivm
de overstap naar een andere c.q.
middelbare school. Daarom is de OR is
op zoek naar 2 nieuwe enthousiaste en
gemotiveerde leden, die een goede
aanvulling zijn op het nu al fijne team.
De Ouderraad organiseert deels in
samenwerking met het team, deels
geheel zelfstandig een aantal
activiteiten op school. Tevens beheert
de OR de inkomsten van de
ouderbijdrage en zorgt dat er elk jaar
klassenouders worden geregeld, de
schoolfotograaf langskomt en de
kinderen op schoolreis kunnen. Kijk
voor een uitgebreid overzicht op de
website van de Boemerang.
Wij zoeken mensen die:
- graag betrokken zijn bij de activiteiten
(van hun kinderen) op school
- goed kunnen organiseren
- tijd genoeg hebben om + 8 keer per
jaar een vergadering bij te wonen
- niet alleen overdag maar ook ’s
morgens voor school of ‘s avonds
beschikbaar zijn om zaken voor te
bereiden
- creatief zijn
- minstens voor één periode van 3 jaar
beschikbaar zijn
- discreet kunnen omgaan met
privacygevoelige informatie
Lijkt het je leuk het huidige team te
versterken, stuur dan een mail, met

daarin je gegevens en motivatie, aan
Yvonne Boer, secretaris van de OR:
or.boemerang.secretaris@gmail.com .
Als je eerst met iemand wilt spreken is
dat natuurlijk ook altijd mogelijk, bel
dan met 06-51154915 om een
afspraak te maken.
Namens de OR,
Yvonne Boer
Secretaris

NIEUWS VAN DE
BOEMELTJES
We zijn weer met een nieuw thema
gestart. Dit heet "ik en mijn familie".
Het is de bedoeling dat Uw foto's van
de familie mee naar school neemt en
dan kan uw peuter vertellen wie het is.
Verder hebben wij nog een Oma en
Opa ochtend deze word gehouden op
3,4 en 6 juli. U wordt verwacht om
8:30 uur tot 10:30 uur. Geef wel graag
aan de juffen door op welke dag opa
en oma komen en niet meer als 2 per
dagdeel van uw kind. Dit is ter
afsluiting van ons thema "Ik en mijn
familie" . Verder zijn er ook weer
2 nieuwe peuters namelijk Liza
Nieuwenhuijzen en Mika van der
Lubben. We wensen hen veel plezier
bij de Boemeltjes.
Groetjes van Juf Celia en Juf Rita

NIEUWS VAN BSO DE
KANGA’S
We hebben Jamari van der Giesen bij
ons op de BSO mogen verwelkomen.
Hij komt op dinsdag en donderdag bij
ons spelen. Jamari en zijn ouders, van
harte welkom !
In juli gaan we met de Doenkidsactiviteiten aan de slag met het thema :
zomer in je bol. Hopelijk is het dan ook
nog lekker weer.
Cindy is nog steeds herstellende van
een voetoperatie. Ze kan nog niet lang

op deze voet staan. Ze is hard bezig
met revalideren. Ze zal waarschijnlijk
na de zomervakantie terug komen
werken op de Kanga`s. Rowena werkt
zolang voor haar.
Ingrid heeft vakantie van 3 t/m 14 juli.
Rowena zal dan het vaste gezicht zijn
op de Kanga`s. Wie er als 2e leidster
komt werken is nog niet bekend. Ook
heeft Ingrid vakantie van 28 augustus
tot 15 september. Ook Rowena heeft
dan vakantie van 28 augustus t/m 8
september. Waarschijnlijk is Cindy dan
weer terug.
We wensen iedereen alvast een hele
fijne vakantie toe !

vader of moeder vragen of zij je hierbij
willen helpen.

Groeten van Ingrid, Cindy, Rowena en
Celia.

Ook de vraag dat als u nog kosten
open heeft staan van het overblijven u
deze ook voor het einde van het
huidige schooljaar wilt betalen.

HET ZOMERCADEAUTJE VAN
DE BIBLIOTHEEK
Of je nu op vakantie gaat of thuisblijft,
in de VakantieBieb vind je meer dan 60
mooie e-books voor het hele gezin.
De VakantieBieb is nu open voor jeugd
en 1 juli komen hier de e-books voor
volwassenen bij. De VakantieBieb sluit
op 31 augustus 2017.
Download de gratis app, kijk voor
informatie op https://vakantiebieb.nl/
Onderwijs en ouders:
Lezen in de vakantie is leuk én slim!
In de VakantieBieb staan ruim 30 ebooks voor 6 t/m 18 jaar. Zo kunnen
kinderen en jongeren lekker doorlezen
in de vakantie. Lezen is leuk en hun
leesvaardigheid (en AVI-niveau) blijft
erdoor op peil
Voor de Jeugd:
Weet je nog niet welk boek je mee wilt
nemen op vakantie? Er staan leuke ebooks voor je klaar in de VakantieBieb!
Deze zomer kun je weer e-books lezen
op een tablet of smartphone met de
VakantieBieb. Probeer het eens uit! Je
kunt ook meedoen aan onze winactie.
Download nu de app en maak kans op
een iPad mini! Je kunt eventueel je

OVERBLIJF SCHOOLJAAR
2017-2018
In deze nieuwsbrief de laatste
mededeling dat als u gebruik wilt
maken van de korting van de overblijf u
VOOR 1 juli 2017 moet betalen en een
aanmelding van de overblijvers moet
doen.
Bij deze nieuwsbrief zal een bijlage
zitten met het aanmeldformulier en het
rekeningnummer waarop de betaling
gedaan kan worden.

Zo kunnen we allemaal genieten van
de vakantie.
Mochten er vragen zijn over de
overblijf dan kunt u contact opnemen
met één van onderstaande
coördinatrices. Financiën :
deboemerangoverblijf@hotmail.com (
Annemiek de Groot) Dagelijkse zaken :
diana.bergmans@home.nl ( Diana
Bergmans )

GROEPSVERDELING
In een aparte bijlage bij deze
nieuwsbrief vind u de groepsverdeling
met de daarbij behorende leerkrachten
voor het komende schooljaar.

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
€ 266,00
Om voor korting in aanmerking te komen moet u het aanmeldformulier
inleveren en de betaling doen voor 1 juli 2017.
De prijzen worden dan:
-

1
2
3
4

dag per week overblijven
dagen per week overblijven
dagen per week overblijven
dagen per week overblijven

€
€
€
€

50,00
100,00
150,00
200,00

Strippenkaarten, geldig tot en met groep 8, te gebruiken per gezin
- 10 strippen
€ 20,00
- 20 strippen
€ 37,50
- 30 strippen
€ 55,00
Rekeningnummer overblijf: IBAN: NL55RABO0159836344

Vermeld altijd de naam van het kind en of het voor abonnementen of
strippenkaart is.

