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KALENDER
11 sept. Nieuwsbrief 2
11 sept. 15.00-16.00u.:Start
huiswerkklas
13 sept. Zit met Pit groep 5
14 sept. Badmintonclinic voor gr. 6
om 13.00u en voor gr. 7 om
14.00u. in de Borgh.
15 sept. Badmintonclinic voor gr. 5 om
13.00u. en voor gr. 8 om
14.00u. in de Borgh.
18 t/m 20 sept. Schoolkamp gr. 8
21 sept. Hockeyclinic groep 3 en 4

DATA LANGE(RE) TERMIJN
27 sept. Start Kinderpostzegelactie
27 sept. Sportdag groep 3 t/m 8
29 sept. Studiedag team
Alle leerlingen vrij
4 okt. Start Kinderboekenweek
5 okt. 8.30u.: opening KBW
16 t/m 20 okt. Herfstvakantie

COMPENSATIEVERLOF,
DUURZAME INZETBAARHEID
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
11 sept. Juf Nanda vrij (juf Connie)
12 sept. Meester Corne gedrag
(Juf Anne-Marie)
12 sept. Juf Nanda vrij (juf Connie)
13 sept. Juf Joke vrij (juf Connie)
18 sept. Juf Nanda vrij (juf Connie)
19 sept. Juf Joke vrij (juf Connie)
Van 18 tot 20 september is meester
Corné mee op schoolkamp. Juf AnneMarie vervangt hem.

JARIGEN
Tot aan de volgende nieuwsbrief zijn
de volgende kinderen jarig:
12-09
Tim van Grimhuijzen
12-09
Lars Vervaart
16-09
Zoë van Vlaardingen
16-09
Amber van Sundert
20-09
Skylar Temming
22-09
Emmalin Barr
23-09
Morris Los
24-09
Jayna Wagemakers
We hebben ook weer jarige juffen.
Juf Anthony is op 15 sept. jarig en
juf Anja is op 24 september jarig .
Allemaal van harte gefeliciteerd.
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NIEUWE LEERLINGEN
Vorige week startte Baran Schot in gr.
1/2B. Wij wensen hem een fijne tijd toe
op de Boemerang.

NIEUWS VAN DE
BOEMELTJES
Na een welverdiende vakantie zijn we
twee weken geleden weer gestart. Wij
verwelkomen Dido Dudok, Job
Lievens, Lynn en Luc Romme, Ibrahim
Hassan Mohamed, Leevano van der
Heide, Kian Teunissen, Dev van der
Pluijm, Yael Leihitu, Joep van
Hooijdonk en Mitchel van Wensen. Wij
wensen ze veel plezier op
peuteropvang de Boemeltjes. We zijn
begonnen in week 36 met het nieuwe
thema "Welkom Puk". U hoort daar
nog meer over de komende weken.
Bij het begin van het nieuwe schooljaar
is het erg druk met verkeer, omdat er
veel kinderen worden gebracht met

auto of fiets, houd uw peuter goed bij
de hand bij het oversteken. Ook bij het
naar huis gaan willen peuters graag
weglopen . Dus let goed op bij het
verlaten van het schoolplein.
Celia en Rita

VOORSTELLEN NIEUWE IBer
Beste leerlingen, ouders en
verzorgers,
Sinds dit schooljaar ben ik op jullie
school de IB-er, de opvolger van
juffrouw Joke.
Mijn naam is Lianne Roks van Osta en
ik woon in Breda, ben getrouwd en
moeder van 2 zonen.
Al geruime tijd ben ik IB-er op o.b.s. De
Linde in Oud Gastel. Dit schooljaar
verdeel ik mijn uren over De
Boemerang, 1 dag in de week, en De
Linde, 2 dagen in de week. U kunt mij
voornamelijk op De Boemerang
tegenkomen op donderdag.
De komende weken ga ik me
oriënteren op De Boemerang en zal ik
alle groepen bezoeken en
kennismaken met diverse instanties
die betrokken zijn bij de school zoals
de jeugdprofessional, de
peuteropvang, Ambulant begeleiders
en de schoolverpleegkundige.
Mocht u graag persoonlijk
kennismaken met mij of een gesprek
willen over de ontwikkeling van uw
zoon en/of dochter neem dan contact
op via de mail,
l.roks@basisschooldeboemerang.nl,
of kom, liefst op een donderdag, even
langs om een afspraak te maken.

HOCKEYCLINIC HCZ
Onze leerlingen van groep 3 groep 4
en groep 3-4 hebben op
donderdagmiddag een hockeyclinic bij
HCZ. De clinic wordt gehouden tijdens
de gymles. (13:30 uur tot 14:30 uur).
Wilt u zorgen voor sportschoenen en
makkelijk zittende kleding.

RECTIFICATIE VERGOEDING
OUDERBIJDRAGE
Op 5 september hebben alle
gezinsoudsten in de groepen 1 t/m 7
een brief over de ouderbijdrage voor
dit schooljaar mee naar huis gekregen.
Hier staat helaas incorrecte informatie
in over de mogelijkheid om bijzondere
bijstand aan te vragen voor deze
kosten.
Via werkplein Hart van West-Brabant is
het niet meer mogelijk om een
vergoeding aan te vragen voor
schoolgeld. Maar via leergeld.nl kunt u
als u voldoet aan de voorwaarden
mogelijk wel in aanmerking komen
voor een vergoeding voor deze kosten.

OPROEP KASCONTROLE
De ouderraad zorgt elk schooljaar, in
samenwerking met de leraren, voor de
organisatie van verschillende
activiteiten op school. Dit zijn o.a.
sinterklaas, kerst, carnaval, sportdag
en het schoolreisje. Deze activiteiten
worden betaald van de ouderbijdrage
en eventuele inzamelacties. De
financiën worden bijgehouden door de
penningmeester van de OR. Elk jaar
moet er een controle gehouden
worden van de kas, zowel van de OR
als van de overblijf (de overblijf valt
organisatorisch onder de OR). Voor
deze kascontrole zijn wij op zoek naar
2 ouders die steekproefsgewijs de
inkomsten en uitgaven willen
controleren. Dit duurt ongeveer een
uurtje. Heeft u interesse, neem dan
contact op via
penningmeester@basisschooldeboem
erang.nl. Er wordt dan contact met u
opgenomen om een datum en tijd af te
spreken.
Met vriendelijke groet,
Ester van der Hoeven
(Penningmeester ouderraad OBS de
Boemerang) en
Annemiek de Groot
(Financieel coördinatrice overblijf)

KINDERBURGEMEESTER
GROEP 7-8
Gezocht: kinderburgemeester voor één
week!
Zit jij in groep 7 of 8 van de
basisschool en zou je wel eens
burgemeester willen zijn? Dan
zoeken wij jou! Van 2 t/m 6 oktober
kan de burgemeester wel wat hulp
gebruiken. Jij mag voor één week
meepraten, meedenken en meedoen
met de burgemeester in de gemeente
Moerdijk.
Het is belangrijk dat je:
 Een eigen mening hebt;
 Het leuk vindt om met veel
mensen te praten;
 Goed kunt luisteren;
 Jezelf kunt presenteren;
 Lintjes door kunt knippen;
 De kinderburgemeestersketting
wilt dragen.
Lijkt het jou leuk om een dag
kinderburgemeester te zijn? Stuur dan
voor 13 september een
brief of email naar Nelleke Tolenaars
via nelleke.tolenaars@moerdijk.nl. Drie
kinderen worden uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek samen met hun
ouder(s). Daarna wordt er
een kinderburgemeester gekozen.

50 DINGEN BOEKJE
’50-dingen’ boek
In de week van 9-13 oktober krijgen
alle kinderen in groep 3 hun eigen
(gratis) exemplaar van het boek ’50dingen-die-je-gedaan-moet-hebbenvoor-je-twaalfde in de gemeente
Moerdijk. Dit boek is ontwikkeld door
KrachtigBuiten en IVN Etten-Leur e.o.
in samenwerking met Stichting
Buitenmakelaar.
Het boek stimuleert kinderen (meer)
buiten te spelen, met een lijst van 50
buitenactiviteiten. Alle activiteiten
kunnen hier in de buurt worden
gedaan. Er zit ook een kaart van de

omgeving bij met ideeën voor plekken
om buiten te kunnen spelen.
Heb je een kind in groep 3? Laat je
kind het boek gebruiken als
inspiratiebron: de buitenwereld hier in
de omgeving biedt zoveel
mogelijkheden!
Heb je een kind in groep 4 t/m 8 en wil
hij/zij een eigen ’50-dingen’ boek? Het
is ook te koop via de webwinkel
www.krachtigbuiten.nl of via een
mailtje naar info@krachtigbuiten.nl.
De boekjes worden ook in sommige
streekwinkeltjes en bij andere 50dingenlocaties verkocht. Mede met de
opbrengst hiervan wil Petra Wevers
van KrachtigBuiten en Bram Heijblom
van IVN Etten-Leur e.o. het boek ook
de komende jaren gratis kunnen
uitdelen aan nieuwe kinderen in groep
3. Voor meer informatie via Petra
Wevers, info@krachtigbuiten.nl

