NIEUWSBRIEF
Jaargang 28, aflevering 1
28 augustus 2017
www.basisschooldeboemerang.nl
e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl

KALENDER
28 aug.
28 aug.
4 sept.
5 sept.

Start nieuwe schooljaar
Nieuwsbrief 1
Informatieavond
Studiemiddag team
12:00u alle leerlingen vrij
7 sept. Zit met pit groep 5
11 sept. Nieuwsbrief 2
11 sept. Begin huiswerkklas

DATA LANGE(RE) TERMIJN
18 t/m 20 sept. Schoolkamp gr. 8
27 sept. Start Kinderpostzegelactie
27 sept. Sportdag groep 3 t/m 8
29 sept. Studiedag team
Alle leerlingen

COMPENSATIEVERLOF,
DUURZAME INZETBAARHEID
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
29 aug. Juf Nanda vrij (juf Connie)
30 aug. Juf Joke vrij (juf Connie)
5 sept. Juf Joke vrij (juf Connie)

JARIGEN
Tot aan de volgende nieuwsbrief zijn
de volgende kinderen jarig:
03-08
Jesse Joosse
8
03-08
Rosalina Vicente
6
05-08
Sepp Dudok
1-2B
07-08
Max de Deugd
1-2B
10-08
Hiba Jill Quardchid
1-2A
10-08
Lavinia Lunes
7
10-08
Iza de Ruijter
1-2B
11-08
Ayla Kaddo
3
11-08
Xana Withagen
7
13-08
Nada Ahmed Ali
1-2A
14-08
Fem van Hooijdonk
3

16-08
Patrick de Jong
6
16-08
Douwe van Rossum
8
17-08
Rahma Hassan
1-2B
20-08
Luna Vervuren
6
21-08
Alex Ooijen
3
22-08
Mick de Vos
5
24-08
Tim Valkenburg
6
24-08
Sanne Visch
4
25-08
Scyler Schouwenaars 5
27-08
Jette Klaarenbeek
3-4
30-08
Yorik Coenen
1-2B
30-08
Nienke de Vos
7
31-08
Thyan Dijkman
1-2B
31-08
Sefer Ozan
5
02-09
Tenley Lips
3
03-09
Lieke Otten
7
03-09
Sanne Otten
7
06-09
Pien Joosse
6
10-09
Liam Timmers
8
10-09
Kimberley van Vugt
1-2A
Ook juf Trix is jarig op 30 aug. Allemaal
van harte gefeliciteerd.

NIEUWE LEERLINGEN
Vandaag starten een aantal nieuwe
leerlingen;
in groep 1/2A
Xaro Leihitu, Nada Ahmed Ali, Hiba Jlil
Ouarschid, Evy Antens, Malie Cooper
en Kimberley v. Vught.
In groep 1/2 B:
Ayse Bulkut, Lucas Harutunian,
Victoria Blouw, Caz Vonk, Iza de
Ruiter en Lasse van den berg.
Wij wensen alle kinderen en hun
ouders een fijne tijd toe op de
Boemerang.

EEN NIEUW SCHOOLJAAR
We zijn er klaar voor. De school is
weer schoongemaakt en opnieuw
ingericht.

Vooral in de laatste week van de
vakantie is er hard gewerkt door de
leerkrachten. Dit schooljaar starten we
in groep 3 met een nieuwe
leesmethode, Veilig leren lezen. Alle
boeken, werkboeken, letterdozen en
letterplaten zijn nieuw. Ook gaan de
leerkrachten werken met de nieuwste
digibord software. Zo worden de
lessen nog interactiever. In de groepen
4 t/m 8 hebben we ook een nieuwe
leesmethode, namelijk Estafette. Drie
keer per week zullen onze leerlingen
aan de slag gaan met technisch lezen.
Estafette is het vervolg van Veilig
Leren Lezen. Op die manier hebben
we een mooie doorgaande lijn voor
ons leesonderwijs. Verder gaan we
verder met het werken met Snappet
3.0. Onze leerlingen van groep 4 tot 8
zullen hun werk veelal op de tablet
doen. Waarbij naast groep 7 nu ook
groep 8 op een iPad gaat werken. We
gaan er een mooi schooljaar van
maken en hebben er heel veel zin in.
En vanochtend was al te zien dat de
kinderen er ook weer zin in hebben.
De nieuwe schoolgids 2017-2018 is
inmiddels weer gedrukt. Mocht u graag
een papieren versie willen lezen, dan
kunt u een schoolgids halen bij Tonny
of bij juf Mariette . De digitale versie is
te lezen op onze site
www.basisschooldeboemerang.nl.

NIEUWE IBER
Vanaf het nieuwe schooljaar stopt juf
Joke met haar IBtaken en zal zij zich
richten op haar lesgevende taken in
groep ¾. We hebben een nieuwe IBer
gevonden vanuit onze stichting: Lianne
Roks. Zij heeft al jaren ervaring als
IBer op basisschool de Linde in Oud
Gastel. Zij gaat voorlopig een jaar aan
de slag op de Boemerang. Ouders van
zorgkinderen zullen dus met haar te
maken gaan krijgen. Zij zal in ieder
geval op alle donderdagen op onze

school aanwezig zijn. Wij wensen haar
veel succes.

INFORMATIEAVOND
Maandag 4 september is onze
jaarlijkse informatieavond. Dit jaar is de
avond voor alle groepen, dus ook voor
groep 8. De leerkracht van groep 8 zal
informatie over het voortgezet
onderwijs geven. Indien u meerdere
kinderen op school heeft, adviseren wij
u om oppas voor uw kinderen te
regelen, zodat u de belangrijke
informatie over groep 8 niet hoeft te
missen. De leerkrachten van de
groepen 1 t/m 7 zullen u informatie
geven over wat er dit schooljaar in de
groep zoal aan de orde komt en welke
onderwerpen er dit schooljaar extra
aandacht krijgen. In groep 6 krijgen
ouders nog extra informatie over een
typecursus voor alle leerlingen, die
vanuit school georganiseerd gaat
worden.
De avond ziet er als volgt uit:
Om 19.15 uur gaat de deur van de
ingang aan de Meeren open. Tussen
19.15 uur en 19.30 ontvangen wij u
graag met een kopje koffie of thee; dit
kunt u meenemen naar het lokaal van
uw kind waar om 19.30 uur de
informatieavond begint. Deze zal
ongeveer een uur duren.
In verband met het belang van deze
informatieavond hopen we zoveel
mogelijk ouders te kunnen
verwelkomen.

INLEVEREN RAPPORTEN
We willen u vriendelijk vragen om de
rapporten, die de kinderen voor de
zomervakantie hebben ontvangen, zo
spoedig mogelijk weer op school in te
leveren.

SCHOOLKALENDER
Vandaag krijgen alle oudste kinderen
uit ieder gezin een schoolkalender mee

naar huis. Hierop kunt u zien wanneer
de vakanties zijn gepland, wanneer er
vergadering is, schoolreis, etc. Geef
deze kalender een geschikt plaatsje in
huis en u bent steeds op de hoogte!

SOS FORMULIEREN
Alle leerlingen krijgen vandaag ook
een SOS-formulier mee. We vragen u
dit formulier voor elk kind apart in te
vullen. Hierin geeft u ook wel of geen
toestemming om foto’s, die gemaakt
zijn bij schoolactiviteiten en waarop uw
kind te zien is, op de website van de
school te plaatsen, via social media te
delen of op een andere wijze te
publiceren. De leerkrachten
verzamelen deze formulieren in een
mapje en hebben zo steeds belangrijke
informatie bij de hand, in geval van
nood en als de groep een uitstapje
maakt buiten de school. Mocht er
tussentijds iets veranderen, dan vinden
we het fijn als u dit via de mail zou
willen doorgeven. Vergeet u niet om
uw e-mailadres te vermelden in
verband met de nieuwsbrief?

GYMLESSEN
Op de volgende tijden zijn de
gymlessen gepland voor de
verschillende groepen:
Maandag in de Droge Mark
10.15u- 11.00u
11.00u- 11.45u
middagpauze
13.00u-13.45u
13.45u-14.30u
Dinsdag in de Droge Mark
11.00u – 11.45u
Donderdag in de Droge Mark
11.00u-11.45u
middagpauze
13.00u-13.45u
13.45u-14.30u
Donderdagmiddag in De
Borgh
13.00u-13.45u

4
6
3/4
5
7
5
6
3
7

13.45u-14.30u
Vrijdagochtend in de Borgh
8.30u-10.00u

4 en
stukje 3/4
8

Vanaf groep 5 gaan de kinderen
douchen na de gymles. Daarom
dienen ze een handdoek bij zich
hebben. In verband met allergieën bij
diverse kinderen is het niet toegestaan
om spuitbussen met deodorant mee te
nemen naar de gymles.
Als er speciale redenen zijn, waarom
uw kind niet mag douchen, dan gaan
we ervan uit dat u dit bespreekt met de
leerkracht. Tot slot nog iets over de
gymschoenen. Wilt u a.u.b. sportschoenen met een stevige zool aanschaffen en geen balletschoenen;
sportschoenen geven meer steun,
waardoor minder snel blessures
optreden. Zwemmerseczeem is te
voorkomen door uw kind slippers mee
te geven zodat uw kind niet op blote
voeten hoeft te douchen.

DE SCHOLEN ZIJN WEER
BEGONNEN : VEILIG
VERKEER NEDERLAND
Aan het begin van het schooljaar zijn
kinderen vol van vakantieverhalen en
van de spanning van een nieuw
schooljaar. Ook lopen of fietsen veel
kinderen een nieuwe route naar een
nieuwe school. U en andere verkeersdeelnemers zien na lange tijd weer
schoolgaande kinderen op de weg.
Met de actie ‘De scholen zijn weer
begonnen' maakt VVN u extra alert op
scholieren in het verkeer. Want hoe
beter iedereen rekening met elkaar
houdt, hoe beter het is voor de
verkeersveiligheid! Vandaar deze
jaarlijkse campagne.
Oefenen met ouders
Uit cijfers blijkt dat kinderen op steeds
latere leeftijd zelfstandig naar school
gaan. Verkeersdeelname is een
belangrijk onderdeel van de

opvoeding. VVN roept u als ouders
daarom op, om uw kinderen zoveel
mogelijk lopend of fietsend naar school
te laten gaan. Verder pleit VVN voor
een verkeersveilige schoolomgeving,
waarin autoverkeer, fietsers en
voetgangers elkaar niet hinderen. Met
extra aandacht voor ouders die hun
kinderen naar school brengen met de
auto.

MET DE FIETS NAAR SCHOOL
We merken dat veel kinderen met hun
eigen fiets naar school komen. De
fietsenstalling en het fietsenrek bij de
onderbouw is niet zo groot dat we alle
fietsen van alle kinderen kunnen
herbergen. Vandaar het vriendelijke
verzoek om geen fiets mee naar
school te nemen, als uw kind binnen
de loopcirkel woont. In de schoolgids
op blz. 33 kunt u een grotere
plattegrond vinden. Bij twijfel kunt u het
altijd aan de leerkracht, Tonny of de
directie vragen.

HUISWERKKLAS
Op 11 september start de huiswerkklas
weer voor alle leerlingen van groep 7
en 8. Elke maandag van 15.00 tot
16.00 uur zal meester Kevin en/of juf
Myranda deze kinderen een uurtje
begeleiden
Deelname is niet vrijblijvend. Wanneer
een kind eenmaal is opgegeven
verwachten wij haar/hem iedere
maandag. Bij afwezigheid zal de
school altijd naar huis bellen. De
kosten bedragen €1,- per keer.
De school verwacht gemotiveerde
leerlingen met de juiste werkhouding,
die ook altijd de juiste huiswerkspullen
bij zich hebben en zich zullen houden
aan de regels en afspraken, die door
de school gehanteerd worden.
Om te inventariseren hoeveel
leerlingen zullen gaan deelnemen
willen wij u vragen onderstaand
strookje in te leveren bij de leerkracht
van uw kind.

-------------------------------------------------Naam leerling:…………………………...
Uit groep: ………
maandag van 15.00 tot 16.00u.
Handtekening ouders:

____________________

