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10 juli 2017
www.basisschooldeboemerang.nl
e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl

KALENDER
10 juli uitreiking derde rapport
11 juli eventueel rapportgesprekken
19.00u.:musical voor
hulpouders
13 juli 19.00u.:afscheidsavond gr. 8

DATA LANGE(RE) TERMIJN
14 juli start zomervakantie
26 aug einde zomervakantie
28 aug eerste schooldag

10 juli juf Joke vrij
12 juli meester Theo vrij (Juf Yvonne)
12 juli juf Joke vrij
14 juli meester Theo vrij (Juf Yvonne)

JARIGEN
De volgende leerlingen zijn de
komende weken jarig. Wij wensen hen
alvast een fijne verjaardag toe.
Kinderen die in augustus jarig zijn
staan in de eerste nieuwsbrief van het
nieuwe aschooljaar.
Thijn van Weelden
Nikki Broeders
Aden van Amelsvoort
Benny Nduwayo
Ann Li Qing Karnebeek

Liam Lambooij
Eddie Koster
Xiomara Karsan
Lonneke Heijkoop
Viënna Hopstaken
Izzy Leijten
Wishna Jiawan
Justin Keyner

Stan Korthof
Jules Witkamp

2-3
4

Speciale felicitaties voor juf Joke, die
20 juli jarig is, voor miss Nicky, die 15
augustus jarig is en voor meester
Kevin die op 18 augustus zijn
verjaardag viert.

RAPPORTEN

COMPENSATIEVERLOF, BAPO
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN

11-07
11-07
13-07
13-07
15-07
16-07
18-07
21-07
22-07
26-07
27-07
27-07
31-07

31-07
31-07

1-2 A
5
1-2 A
4
6
2-3
7
3
6
3
1-2 B
7
2-3

Vandaag worden de laatste rapporten
van dit schooljaar meegegeven aan de
kinderen.
De leerkrachten hebben in principe
dinsdag 11 juli vrij gehouden voor
rapportgesprekken.
Wilt u de rapporten na de vakantie
weer inleveren bij de nieuwe leerkracht
van uw kind?

AFSCHEID MEESTER THEO
Na 38 Boemerangjaren vindt meester
Theo het welletjes en gaat hij afscheid
nemen van de school. Dit doet hij op
donderdag 13 juli a.s. Via deze weg
willen wij meester Theo hartelijk
bedanken voor zijn grote
betrokkenheid en inzet op onze school
gedurende al die tijd. Wij wensen hem
nog vele gezonde en gelukkige
pensioenjaren toe.

VAKANTIEROOSTER 20172018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie

16 okt – 20 okt ‘17
25 dec – 8 jan ‘18
12 feb - 16 feb ‘18
2 apr ‘17
23 apr - 4 mei ‘18

2e Pinksterdag
Hemelvaart
Zomervakantie
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag

21 mei ‘18
10 en 11 mei ‘18
9 juli – 20 aug ’18
22 december
9 februari
6 juli

website van de schoolfotograaf. U
ontvangt een dezer dagen de fotokaart
van uw kind met de juiste inlogcode
retour. De foto's blijven een jaar online,
dus u hoeft niet te haasten om de
bestelling voor de vakantie rond te
hebben.

STUDIEDAGEN
Op de volgende studiedag zijn al onze
leerlingen vrij:
Dinsdagmiddag
5 september 2017
Vrijdag
29 september
Woensdag
22 november
Woensdag
6 december
Maandag
19 februari 2018
Dinsdag
3 april
Donderdag
21 juni

INDELING LOKALEN

Aan het begin van het nieuwe
schooljaar wordt er weer een
schoolkalender uitgedeeld waar
natuurlijk ook bovenstaande data in
terug te vinden zullen zijn.

KOMEND SCHOOLJAAR
GEVONDEN VOORWERPEN
Zo tegen het einde van het schooljaar
is de bak met gevonden voorwerpen
weer behoorlijk vol. Mocht u iets kwijt
zijn dan is er deze week de
gelegenheid om in bak te komen
snuffelen. De bak met gevonden
voorwerpen staat bij juf Tonny.

MEDICIJN GEBRUIK
Het komt regelmatig voor dat er
gevraagd wordt om leerlingen
medicijnen toe te dienen. Wij hebben
hier wel een verklaring voor nodig. U
kunt deze verklaring opvragen bij juf
Tonny of bij de leerkracht. Belangrijk
om te weten is dat deze verklaring ook
nodig is voor de verstrekking van
paracetamol e.d. U kunt deze
medicijnen bij de leerkracht in
bewaring geven.

SCHOOLFOTOGRAAF
Vanaf 14 juli a.s. komen de
schoolfoto's online te staan op de

Zo in de laatste week van het
schooljaar is het een mooi moment om
eens terug en vooruit te blikken.
Afgelopen jaar zijn we gestart om
cultuureducatie een andere rol binnen
de school te geven. Dit was voor
iedereen even wennen. Zo waren er
bijvoorbeeld minder weeksluitingen en
waren sommige opdrachten voor de
leerlingen vaag en vreemd.
Toch is er dit jaar iets moois ontstaan,
iets waar we het komende jaar op
verder kunnen gaan bouwen.
Zo gaan we samen met onze
vakdocenten Tamara, Amy, Marcel en
Corné weer vol nieuwe ideeën het
nieuwe schooljaar in met als grootste
aandachtspunt de cultuurpresentatie
op vrijdagmiddag. Kinderen verdienen
een podium en zeker één met publiek!
Naast cultuureducatie staan er voor
volgend jaar ook op onderwijskundig
gebied vernieuwingen te wachten. Zo
zullen volgend jaar de groepen 4 t/m 8
met tablets aan de slag gaan op een

heel vooruitstrevende manier, passend
binnen de 21st Century Skills. Maar
aan deze vernieuwing zit automatisch
weer een andere vernieuwing vast
zoals het rapport en aan het rapport
koppelen we dan weer de
oudergesprekken en ook daar zullen
veranderingen in plaats gaan vinden.

Kunt u thuis ook nog even kijken of
daar nog vriendschapsboekjes liggen.
Het komt nl. nogal eens voor dat die
kwijtraken en dat is heel teleurstellend
voor het betreffende kind.

Daarnaast starten we in groep 3 met
een nieuwe aanvankelijk leesmethode
"Veilig leren lezen" en in de groepen 4
t/m 8 wordt gestart met een nieuwe
methode Technisch lezen: "Estafette".

HERINNERING MUSICAL
VOOR HULPOUDERS

Kortom: een jaar vol vernieuwingen
waar we u natuurlijk goed van op de
hoogte gaan brengen.
Foto's van al onze mooie
ontwikkelingen, zoals cultuur, zijn vaak
te vinden op onze FaceBook Pagina!
Maar voor nu eerst lekker op vakantie!
Groetjes juf Yvonne

DE LAATSTE SCHOOLDAG
VOOR GROEP 1-2
We gaan dit jaar weer afscheid nemen
van de groep 2 kinderen op de
volgende manier:
Om 11.15 uur zijn alle ouders in de
klas welkom om afscheid te nemen.
Om 11.30 gaan de kinderen die
volgend jaar niet naar groep 3 gaan
naar buiten en gaan achter de rode
loper staan, de ouders kunnen
daarachter plaatsnemen. Alle kinderen
die naar groep 3 gaan verzamelen in
het lokaal van 1-2A, daar staat een
glijbaan klaar, waarmee de kinderen
afscheid gaan nemen van hun
kleutertijd. Ze glijden naar buiten,
krijgen nog een aandenken en gaan
dan op de loper zitten tot alle kinderen
buiten zijn. Zou u een extra plastic zak
mee willen geven om alle spulletjes
mee te nemen?

Alvast bedankt en fijne vakantie
Leerkrachten groep ½

Dinsdagavond 11 juli 19.00u.
De Boemerang nodigt alle hulpouders,
die afgelopen 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 “Wat maak je
menu?” opvoeren. Een gratis kaartje
kunt u hiervoor ophalen bij de directie.

OUDERBIJDRAGE
SCHOOLJAAR 2017-2018
Zoals u waarschijnlijk weet vraagt de
ouderraad u ieder jaar om een
financiële ouderbijdrage.
Zonder deze bijdrage kunnen wij geen
extra activiteiten bieden aan uw
kind(eren). Deze extra activiteiten zijn
o.a. sinterklaas, kerst, carnaval en
sportdag. Ook alle kosten voor het
schoolreisje en het kamp van groep 8
worden betaald van uw ouderbijdrage.
Omdat de bijdrage voor de groepen 1
en 2 in de afgelopen jaren niet
toereikend bleek te zijn, hebben we
besloten deze te verhogen. De
bijdrage voor de groepen 3 t/m 7 gaat
iets omlaag, en die van groep 8 blijft
gelijk aan voorgaande jaren.
De ouderbijdrage voor het schooljaar
2017-2018 is gesteld op:
Groep 1 t/m 7
€ 35,00
Groep 8
€ 80,00

Aan het begin van het nieuwe
schooljaar krijgen alle kinderen een
brief mee waarin staat hoe u uw
ouderbijdrage kunt betalen, de
kinderen die volgend schooljaar naar
groep 8 gaan hebben al een brief
gekregen omdat zij al aan het begin
van het schooljaar op kamp gaan.
Informatie over besteding van de
ouderbijdrage verschijnt jaarlijks in de
nieuwsbrief. Als u hier vragen over
heeft neem dan even contact op met
de penningmeester.
Hopende u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Ester van der Hoeven
Penningmeester OR de Boemerang
penningmeester@basisschooldeboem
erang.nl

KLASSENOUDERS
Hieronder vindt u een overzicht van de
klassenouders voor volgend
schooljaar.
Groep Naam

Naam kind

1-2A

Susie Kapitein

Vince Winnubst

Aida

David
Harutunian
Max de Deugd

1-2B

Patricia

Thijs Vervaart

3

Jessica HoeveVervaart
Sandra Butter
Brenda Ooijen

Fenna Eland

Sabrina Sins

Senna Withagen

Yvonne Boer

Fenna Vervuren

4

Ester van der Hoeven

Raf van Andel

5

Irene Lok

Adeline Putman

Ester van der Hoeven

Siene van Andel

Manon Holtman

Nikki Broeders

Annemiek de Groot

Tamara Musch

Annemiek de Groot

Tessa Musch

34

6

7

Alex Ooijen

8

Ester van der Hoeven

Mare van Andel

BEKERS OVERBLIJF
Bij sommige bekers van de overblijf
zijn de naamstickers los geraakt. Wilt u
een nieuwe sticker bestellen dan is dat
mogelijk via de overblijf. Het kost
€ 2,50 per naam. Graag voor vrijdag
inleveren bij Tonny, dan zorgt de
overblijf voor nieuwe stickers.

JEUGDGEZONDHEIDSZORG
OP SCHOOL
Op basisscholen en voortgezet
onderwijs zijn wij onder andere op de
verschillende manieren actief. Het
aanbod per school verschilt en is
afhankelijk van de afspraken met
gemeenten.
▪ Advies en ondersteuning aan
ouders/verzorgers (en de leraren) van
leerlingen die vaak afwezig zijn of met
school dreigen te stoppen.
▪ Deelname aan Zorg- en adviesteams
waarin de leerlingen besproken
worden die extra zorg nodig hebben.
▪ Voorlichting en advies over en
periodieke controle van hygiëne,
veiligheid en een goede ventilatie op
school.
▪ Verschillende activiteiten gericht op
onder andere gezonde voeding,
beweging, weerbaarheid en
seksualiteit.
▪ Advies en ondersteuning bij een
ingrijpende gebeurtenis of een melding
van ongewenst gedrag op uw school
(extern vertrouwenspersoon).
Inentingen GGD West-Brabant voert in
opdracht van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport het
Rijksvaccinatieprogramma uit. Jaarlijks
vaccineren wij kinderen tegen ernstige

ziekten zoals bof, mazelen en rode
hond (BMR), difterie, tetanus en polio
(DTP) en baarmoederhalskanker. Meer
informatie vindt u op:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijk
svaccinatieprogramma
Gaat u op vakantie? Gezond op reis
begint bij de GGD. Wij bieden
inentingen en advies op maat over
maatregelen tegen malaria en andere
infectieziekten. Niet alleen in verre
oorden, maar ook in landen dichter bij
huis kunt u besmet raken met
bijvoorbeeld buiktyfus, gele koorts of
tuberculose. Meer informatie vindt u
op: http://www.ggdreisvaccinaties.nl/ .
Hoofdluis:
Wilt u meer informatie over
behandeling van hoofdluis, kunt u
terecht op de website van het RIVM:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoo
fdluis .
Contact:
Heeft u twijfels of zorgen over de groei
en de ontwikkeling van uw kind? Of
over zijn of haar gedrag thuis of op
school? Dan staan de jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen,
verpleegkundig specialist en
doktersassistenten van GGD WestBrabant voor u klaar. Sinds 2014 kunt
u gebruik maken van Mijn Kind in
Beeld, www.mkib.nl , u kunt de
groeicurven van uw kind in zien en uw
persoonlijke gegevens aanpassen. U
heeft hiervoor een DigiD met SMS
code nodig. Via MIKB kunt u ook uw
vragen stellen. U kunt een telefonische
of persoonlijke afspraak maken via het
afsprakenbureau Jeugd en Gezin op
telefoonnummer 076–528 2486. Meer
informatie vindt u op
www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind

FIJNE VAKANTIE
Het team wenst u een fijne vakantie en
ziet alle leerlingen graag weer terug op
maandag 20 augustus om 8.30 uur.
Ook het team van de Roef van de
Peuteropvang en de BSO wenst u een
fijne vakantie.

