NIEUWSBRIEF
Jaargang 28, aflevering 4
9 oktober 2017
www.basisschooldeboemerang.nl
e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl

KALENDER
10 okt. NIO groep 8
12 okt. 18.00-19.30u. Inloopavond
16 t/m 20 okt. Herfstvakantie
30 okt. Nieuwsbrief 5

DATA LANGE(RE) TERMIJN
22 nov. Studiedag OBO: alle leerlingen
vrij.
6 dec. Studiedag: alle leerlingen
Vrij.
22 dec. Start kerstvakantie om 12.00
t/m 5 jan. 2018

COMPENSATIEVERLOF,
DUURZAME INZETBAARHEID
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
9 okt. Juf Nanda vrij (juf Connie)
10 okt. Juf Joke vrij (juf Connie)
11 okt. Meester Corné gedrag (juf
Anne-Marie)
11 okt. Juf Nanda vrij (juf
Connie)
23 okt. Juf Nanda vrij (juf Connie)
24 okt. Juf Joke vrij (juf Connie)
25 okt. Juf Nanda vrij (juf Connie)

JARIGEN
Tot aan de volgende nieuwsbrief zijn
de volgende kinderen jarig:
12-10
Alexandra Saghel
3-4
14-10
Ibrahim Abdifatah
3
14-10
Mitch Engelen
5
14-10
Chloë Lambooij
1-2B
15-10
Siene van Andel
5
18-10
Raf van Andel
4
19-10
Saar Broeders
3-4
20-10
Kiran Dillewaard
1-2B
22-10
Indy Muller
8

25-10
Tara de Graaf
8
27-10
Ybo Rijnberg
8
28-10
Max Gerlag
6
29-10
Myrthe Straasheijm
8
29-10
Sven Verhagen
4
30-10
Evy de Rot
6
Allemaal van harte gefeliciteerd.
Speciale felicitaties voor meester Marc,
die op 18 oktober jarig is.

INLOOPAVOND
Donderdag 12 oktober staat de deur
van de school om 18.00u. weer open
voor de jaarlijkse inloopavond.
Wij willen u van harte uitnodigen om
samen met uw kind op school te
komen kijken waar ze zoal mee bezig
zijn. De materialen liggen klaar ter
inzage en misschien wordt u zelf ook
aan het werk gezet door uw zoon of
dochter. Wij rekenen op uw komst!
Kent u ouders die nog geen
geen kinderen op de Boemerang
hebben? Ook zij zijn van harte welkom
om een keertje binnen de school te
komen kijken.

OORTJES VOOR TABLETS
Alle leerlingen van groep 4 t/m groep 8
hebben oortjes ontvangen om te
gebruiken bij hun tablet (Snappet of
iPad). Deze worden door de school
betaald en daarom verwachten wij dat
onze leerlingen hier zuinig mee om
gaan. De oortjes zijn gelabeld.
Wanneer de oortjes toch kapot gaan of
verdwenen zijn kunnen er nieuwe
oortjes worden aangeschaft bij juf
Tonny tegen kostprijs.

JUMBO SPAREN VOOR JE

SCHOOL (reminder)
Elke basisschool kan wel een steuntje
in de rug gebruiken. Daarom stelt
Jumbo voor deze ‘Sparen voor je
School’ actie onder de deelnemende
basisscholen, per regio, een te
verdelen budget beschikbaar.
Onze school doet ook mee. Tijdens de
actieperiode ontvangt u bij iedere
€ 10,- een schoolpunt met een unieke
code bij de deelnemende Jumbowinkel in Zevenbergen. Dit schoolpunt
kun u toekennen aan onze school .Hoe
meer punten wij toegekend krijgen hoe
hoger ons budget wordt. informatie
vindt u op de inschrijfsite:
www.jumbosparenvoorjeschool.nl.
Op deze site kunt u de schoolpunten
ook direct aan onze school toekennen.
Daarnaast kunt u de punten ook
scannen met de Jumbo Sparen voor je
School app. Deze app is beschikbaar
voor zowel IOS- als Android telefoons
en is te downloaden in de App Store of
Google Play Store. Met de Jumbo
Sparen voor je School app kunnen de
schoolpunten heel makkelijk en snel
gescand en geactiveerd worden. Ten
slotte kunt u uw gespaarde punten ook
inleveren bij ons op school. Bij de
ingang staat een dropbox waar u ze in
achter kunt laten.
We willen u bij voorbaat danken voor
het meesparen voor onze school.

NEWS FROM MISS NICKY
Hello everyone,
These past few weeks we have been
learning a lot about scary things.
The children in group 1/2 have listened
to the story of the Gruffalo, a monster
that lives in the woods.
Group 3 and 4 have been singing a lot
of scary songs about monsters and
how to scare them away.
Group 5 is making their own monsters.
They are learning to say how their
monster looks and how many
arms/legs/eyes he or she has.

Group 6 is making their own monsters
as well they are even telling eachother
about what their monster can do.
Group 7 is writing scary stories. We
are setting up a competition and the
group that has the best scary story can
read it to another class.
In group 8 we are talking about scary
and deadly animals. In groups we are
making little movies about our favourite
scary and deadly animals.
Kind regards ,Miss Nicky

LIEDJESFESTIVAL
Wanneer: Op Zondagmiddag 19
november 2017
Waar: in “De Schuur’’
Gezellig met je vriendjes en/of
vriendinnetjes meedoen (maximaal 6
personen per groep) of als je wil mag
het natuurlijk ook alleen. Er wordt een
karaoke cd beschikbaar gesteld met 3
liedjes waar je uit kan kiezen. Het is de
bedoeling dat je daar een tekst op
maakt. Je kunt natuurlijk ook zelf een
melodie kiezen, als het maar
carnavalesk is.
Het liedje dat wint wordt opgenomen
op cd en met carnaval mag je het
komen zingen tijdens onder andere
Kullekesbal, kindermiddag en voordat
de kinderoptocht begint. Tevens zal er
door onze minneretes op gedanst gaan
worden. Vind je het leuk om hieraan
mee te doen of wil je meer weten,
neem dan contact op met:
Angela Derks telefoonnummer 0168
335715 of mail naar
jtmjderks@ziggo.nl

ZWEM4DAAGSE
Ook dit jaar wordt er in de
herfstvakantie weer de zwem4daagse
gehouden in zwembad de Stok, in
samenwerking met ZPV-Hieronymus
Iedereen van jong tot oud is welkom en
kan meedoen met de zwem4daagse.

Er wordt gezwommen in het
wedstrijdbad en men kan kiezen voor
250 meter, 500 meter (recreatief) of
1000 meter (wedstrijd).
De start is maandag 16 oktober en
donderdag 19 oktober is de laatste
zwemavond. Maandag kan men
starten tussen 19.00 uur en 20.30 uur.
Dinsdag, woensdag en donderdag kan
men starten tussen 18.00 uur en 19.45
uur. Na afloop krijgt iedereen een
medaille voor de geleverde
zwemprestaties.
Als verrassing zullen er iedere avond
demonstraties worden gegeven door
de verschillende afdelingen van
zwemvereniging Hieronymus. Dit alles
om de sportieve zwemprestaties wat
extra luister bij te zetten. Voor muziek
wordt gezorgd en Kikker is ook weer
van de partij.
Durf jij deze sportieve zwemuitdaging
aan?
Ga voor meer informatie en exacte
tijden naar: http://zwemvierdaagse.zpvhieronymus.com
Mail: zwemvierdaagse@zpvhieronymus,com
Schrijf je direct in via:
http://zwemvierdaagse.zpvhieronymus.com/inschrijven
Klik op button en je gaat direct naar

helpen de kinderen op school en
geven hen een betere toekomst. De
Boemerang helpt hier al heel wat jaren
aan mee. Vorig jaar hadden we rond
de 60 dozen, maar om dit aantal dit
jaar weer zo hoog te krijgen, hebben
we wel uw hulp nodig! Deze week krijgt
uw kind een brief mee met alle
informatie over deze actie. Zo geven
we dit jaar ook elk kind een
schoenendoos mee die Edukans
speciaal heeft laten maken om hopelijk
nog meer dozen in te zamelen.
Donderdag 15 november is de laatste
inleverdag voor de schoenendozen.
TIP: Misschien een leuk idee voor in
de herfstvakantie om samen met uw
kind hier mee aan de slag te gaan!
De Ouderraad

PLUSKLAS
Met leerlingen uit de groepen 5 en 6
zijn we bezig met Pop Music. We
behandelen allerlei muziekgenres. Zo
hebben we het gehad over de blues,
gospel, country en western, rock en
roll, soul, reggae, disco etc. Ze
luisteren veel naar muziekfragmenten,
lezen stukken tekst, houden interviews
en zoeken informatie op de computer
op. Dit alles is voornamelijk in het
Engels.

ACTIE SCHOENMAATJES
Kent u actie schoenmaatjes? Dit is een
actie van Edukans, waarbij kinderen in
Nederland een schoenendoos vullen
met schoolspullen, toiletartikelen en
speelgoed voor leeftijdsgenootjes in
ontwikkelingslanden als Kenia, Ghana,
Irak, Albanië en Oeganda. Zo wordt
een simpele schoenendoos een
onvergetelijk cadeau! De
schoenendozen gaan naar kinderen op
scholen, in weeshuizen,
vluchtelingenkampen en opvangcentra
voor straatkinderen. Zij vinden zo’n
cadeau erg bijzonder! De
schoolspullen uit de schoenendoos

Groep 7 en 8 leerlingen zijn 26
september gestart in Oudenbosch bij
Sine en hun project gaat over
weersverschijnselen

Door ervaringen te delen merk je
dat je niet de enige bent met
vragen over opvoeding
Sommige ouders spreken nog bijna
geen Nederlands, voor hen is het
extra moeilijk om vragen te stellen,
over bijvoorbeeld de school,
gezondheid.
Daarom willen wij hen
ondersteunen en meer bij de school
betrekken.

Voor de inloopochtend Koffie
en kids op de BOEMERANG
Er zijn veel ouders die vragen hebben
over opvoeden en opgroeien van hun
kinderen.
We gaan voor ouders van 2-5 jarigen
op dinsdag koffieochtenden
organiseren.
Hier kunnen ouders ervaringen met
elkaar uitwisselen, gezellig praten met
een kopje koffie.
Ondertussen kunnen de kinderen (die
nog niet naar school gaan met elkaar
spelen. (Inloop is gratis)
 We geven tips en informatie
over opvoeden
 We bespreken thema’s (i.s.m.
onder andere consultatiebureau
en speelotheek)
 We gebruiken oefenmateriaal
van o.a. ‘Uk en Puk ‘en ‘Taal
voor thuis’ (Taal voor het leven)
en we maken gebruik van de
thema’s waaraan de kleuters op
dat moment werken!
 We brengen ouders met elkaar
in contact
 We nodigen deskundigen uit
van o.a. de bibliotheek of
consultatiebureau

Ouders zijn zelf vaak de grootste
deskundigen, daarom vragen wij jouw
hulp bij het organiseren van de Koffie
ochtenden en het bespreken van
thema’s. Als Nederlandse ouder ben je
een grote hulp, maar ook buitenlandse
ouders kunnen prima helpen (tolken
voor de andere ouders bijv.)
 Je krijgt een training van 3x3
uur , start op dinsdagochtend
24 oktober.
 We organiseren samen de
ochtenden.
 Je krijgt (zeker in het begin)
ondersteuning van een
beroepskracht.
 Er is ook iemand nodig die de
kinderen bezig kan houden.
Heb je interesse om andere ouders te
helpen? Wil je jezelf aanmelden als
vrijwilliger of heb je nog vragen stuur
dan een mail naar
D.vogelzang@rocwb.nl
(tel:0622280593)
Vriendelijke groet, Diana Vogelzang

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Voor onze speelotheek te
Zevenbergen – onderdeel van de
bibliotheek – zijn wij op zoek naar
enthousiaste medewerkers om ons
team te versterken.
TAKEN:

Een keer per maand, op de
woensdagmiddag van 14.00 – 16.00
u., bent U in de bibliotheek aanwezig
om het speelgoed te controleren, aan
te vullen en op te ruimen. Twee keer
per jaar hebben wij een
spelletjesmiddag en wij doen ook mee
aan de nationale buitenspeeldag.
Het is de bedoeling dat U hierbij
aanwezig bent en de activiteiten
begeleidt.
VERGOEDING:
Als vrijwilliger van VANnU krijgt U een
gratis bibliotheekabonnement
aangeboden.
GEINTERESSEERD:
Bent U iemand die dit leuk vindt en
affiniteit heeft met kinderen en
speelgoed, kom dan gezellig op een
woensdagmiddag langs om kennis te
maken en te zien hoe het in de praktijk
gaat.
U kunt ook een mailtje sturen
naar d.vissers@bibliotheekvannu.nl of
bellen 0165 – 552080 (op ma.,
dinsdagochtend en do.)

50 DINGENBOEKJE
Deze week krijgen alle kinderen in
groep 3 hun eigen (gratis) exemplaar
van het boek ’50-dingen-die-jegedaan-moet-hebben-voor-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. We
zijn nog in gesprek met de
streekwinkeltjes en andere 50dingenlocaties om deze boekjes ook
daar te verkopen. 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

JEUGDENQUETE 0 t/m
11JAAR
De GGD West-Brabant heeft in week
39 een jeugdenquête verstuurd naar
bijna 19.000 ouders en verzorgers van
kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11
jaar. De vragen uit deze enquête gaan
over de gezondheid, leefstijl en
woonomgeving van de kinderen. Met
de gegevens uit dit onderzoek kunnen
de gemeenten betere beslissingen
nemen voor kinderen en meer inzicht
verkrijgen in de behoeften van ouders
en hun kind. Heeft u een uitnodiging
ontvangen? Doe mee! Meer informatie
en een kort filmpje kunt u vinden op
www.ggdmonitor.nl.

