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KALENDER
14 nov. 9.30- 11.30 gr. ¾ naar
Kinderboerderij, van 13.00 tot
14.00 u. gaat gr. 1/2B
16 nov. Schooltennis groep 5
18 nov. Intocht Sint op TV
21 nov. 13.00-15.00u. gr. 3 naar
Kinderboerderij
22 nov. Studiedag OBO: alle
leerlingen vrij
23 nov. 13.00-15.00u. gr. 4 naar
Kinderboerderij.

DATA LANGE(RE) TERMIJN
27 nov. Nieuwsbrief 7
4 dec. Inloop CJG 15.00-16.00u.
5 dec. Sinterklaas op school
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
13 nov.
14 nov.
14 nov
15 nov.

Juf Nanda vrij (juf Connie)
Juf Joke vrij (juf Connie)
Juf Anthony vrij (juf Anja)
Meester Corné gedrag (juf
Anne-Marie)
20 nov. Juf Nanda vrij (juf Connie)
21 nov. Juf Joke vrij (juf Connie)

JARIGEN
Tot aan de volgende nieuwsbrief zijn
de volgende kinderen jarig:
15-11
Damian Dam
4
15-11
Luuk Tuitel
1-2A
17-11
Bo Stam de Jonge
3

20-11
23-11
25-11
27-11

Mylana Lunes
Teun Leijs
Sennah Dillewaard
Pepijn Otto

1-2A
5
7
6

Allemaal van harte gefeliciteerd. Op 15
november mag meester Corné zijn
feestmuts op zetten en op 18
november hangen we de slingers op
voor juf Jeannette. Allebei van harte
gefeliciteerd!

NIEUWE LEERLINGEN
Op 16 november begint Soufian
Khidous in groep 1-2B. Welkom
Soufian, we wensen je een fijne tijd toe
op de Boemerang.

OBO STUDIEDAG 22 nov.
Op woensdag 22 november hebben
alle leerlingen een vrije dag. Alle
leerkrachten gaan dan naar
Roosendaal voor de studiedag van ons
schoolbestuur OBO. Het thema is
hoogbegaafdheid. Juf Angela, onze
HB-specialist in betrokken bij de
organisatie.

SNELSTE TYPER
Lyra van der Wilt uit groep 6 is de
snelste typer van Nederland
Lyra van der Wilt, leerling van onze
school is een van de twee snelste
typecursisten van Nederland in 2017.
Lyra heeft een enorme prestatie
geleverd door een volledige
typetraining in 28 dagen af te ronden.
De gebruikelijke duur van een
typevaardigheidstraining bedraagt
ongeveer 25 weken. Lyra is met deze
prestatie een van de twee allersnelste

cursisten van heel Nederland in 2017
geworden.
De Boemerang hecht grote waarde
aan typevaardig van haar leerlingen en
investeert in het toetsenbordvaardig
maken van haar leerlingen. De school
is trots op Lyra.
Ook The House of Typing, de
organisatie die de training voor de
Boemerang organiseert en begeleidt,
is blij verrast met de wereldprestatie
van Lyra. The House of Typing biedt in
Nederland op ca. 500 basisscholen
intensief begeleide trainingen aan zo’n
5.000 leerlingen aan. Lyra is, met een
meisje van een andere school, de
snelste van allemaal! De
typetrainingen passen zich aan de
mogelijkheden van elke cursist aan en
Lyra heeft hier optimaal gebruik van
gemaakt. Van harte gefeliciteerd Lyra.

JUMBOSPAREN
De Sparen voor je School actie is 4
oktober begonnen en er zijn al flink wat
schoolpunten bij elkaar gespaard.
Onze school heeft op dit moment al
bijna 5704 punten verzameld. U kunt
nog meesparen tot 21 november!

EDUKANS SCHOENMAATJES
Voor de herfstvakantie heeft de
Ouderraad elke leerling een
schoenendoos van Edukans

meegegeven. Daarin zat een brief met
uitleg wat Edukans doet met de actie
Schoenmaatje. Kinderen in Nederland
vullen schoenendozen met o.a.
schoolspullen, toiletartikelen en
speelgoed. Deze gaan dan naar
Albanië, Moldavië, Irak, Kenia en
andere gebieden. Doe mee en vul
deze schoenendoos!! Mocht u bv. nog
een doos willen vullen of mist u een
folder, deze kan bij Tonny afgehaald
worden. Nogmaals de bijdrage voor
verzenden is geheel vrijblijvend. Dus
versier en vul de doos en lever deze
uiterlijk vrijdag 17 november in bij de
leerkracht.
De Ouderraad

PLUSKLAS
Op 7 november hielden de leerlingen
van groep 5 en 6 een presentatie aan
hun ouders. Ze presenteerden hun
Engelse muurkranten in 2-tallen waar
zij de afgelopen weken aan gewerkt
hebben. Zo leerden we meer over
Taylor Swift, The Rolling Stones, Elvis
Presley en Bob Marley.
Het thema was namelijk Popmusic. De
afgelopen periode hebben we allerlei
muziekstijlen besproken, zoals Soul,
Gospel, Country & Western, Reggae,
Hardrock, Punk etc. Dit was
voornamelijk in het Engels!
De ouders hebben we ook getest op
hun muziekkennis d.m.v. een quiz. De
één wist meer dan een ander. We
hadden 1 winnaar en dat was de vader
van Elin. Hij had alle vragen goed.
Het volgende thema waar we aan gaan
werken is techniek.

OPEN DAGEN/INFORMATIE
AVONDEN
Zaterdag 13 januari houdt het
Markland College Zevenbergen van
10.00 tot 13.00 uur de open dag.
De informatieavonden speciaal voor
groep 8-ers en hun ouders zijn op
dinsdag 16 en woensdag 17 januari.
Zaterdag 20 januari houdt het
Markland College Oudenbosch van
09.30 tot 13.00 uur de open dag.
De informatieavonden speciaal voor
groep 8-ers en hun ouders zijn op
woensdag 17 januari en donderdag 18
januari.

