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KALENDER
27 nov. Nieuwsbrief 7
27 nov. MR bijeenkomst
30 nov. Schooltennis groep 5
4 dec. Inloop CJG
5 dec. Sinterklaas op school
6 dec. Studiedag: alle leerlingen
vrij.
7 dec. Schooltennis groep 6
11 dec. Rapportgesprekken
12 dec. Rapportgesprekken
14 dec. Schooltennis groep 6

DATA LANGE(RE) TERMIJN
22 dec. Start kerstvakantie om 12.00
t/m 5 jan. 2018
13 jan. Open dag Marklandcollege
Zevenbergen
20 jan. Open dag Markland College
Oudenbosch

COMPENSATIEVERLOF,
DUURZAME INZETBAARHEID
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
27 nov. Juf Nanda vrij (juf Connie)
28 nov. Meester Corné gedrag (juf
Anne-Marie)
28 nov. Juf Nanda vrij (juf Connie)
29 nov. Juf Joke vrij (juf Connie)
4 dec. Juf Nanda vrij (juf Connie)
5 dec Juf Joke vrij (juf Connie)

JARIGEN
Tot aan de volgende nieuwsbrief zijn
de volgende kinderen jarig:
01-12
Senna Withagen
3-4
03-12
Daphne Verhagen
6
06-12
Jamari vd Giessen
1-2A
08-12
Wissal Akkar
7

09-12
Stian Coenen
0912
Danny Verweij
Allemaal van harte gefeliciteerd.

4
5

SINTERKLAAS
De mijter van Sinterklaas is weg.
Niemand weet wanneer hij zoek
geraakt is en waar hij nu is. De pieten
zoeken overal, maar hij is nergens te
vinden.
Er wordt door een piet aangifte gedaan
bij de politie, misschien komen zij de
mijter op het spoor.
Overal wordt gezocht en soms denken
de pieten dat ze hem hebben
gevonden, maar als ze met enkele
pieten op de plek komen die genoemd
is, blijkt de mijter er niet te zijn/of het is
een namaak mijter.
Aan de kinderen wordt gevraagd of ze
de pieten kunnen helpen om de juiste
mijter te maken, zodat alle pieten ook
weten hoe de mijter eruit ziet en
misschien moet Sinterklaas dan maar
een van de gemaakte mijters opdoen
als hij naar de Boemerang komt.
De pieten vragen of de kinderen
misschien kunnen helpen zoeken, er
zijn namelijk in het centrum van
Zevenbergen een heleboel
verschillende mijters in diverse winkels
gezien.
Heel spannend natuurlijk allemaal, hoe
gaat dat aflopen. In het weekend
waren de pieten in school en ze
hebben voor iedereen een lekkere
mandarijn nagelaten.

NIEUWS VANUIT DE OR
Oproep Carnaval:
De ouderraad is op zoek naar
enthousiaste ouders die samen met de
OR de deelname van de Boemerang
aan de carnavalsoptocht 2018 wil
realiseren. De laatste paar jaar loopt
deze organisatie vanuit de OR niet
echt soepel en er zijn vast wel ouders
die dit project vol enthousiasme met
ons willen uitvoeren, zodat de
Boemerang zich weer van zijn beste
kant kan laten zien. Het is wel
belangrijk dat we als groep namens de
Boemerang aan de optocht meedoen,
een idee bedenken wat bij het motto
past en dan ook gezamenlijk knutselen
op de 2 woensdagen voor de optocht.
Denk jij dat je de ouder bent die deze
uitdaging aan wil gaan? Stuur dan snel
een mail naar
or@basisschooldeboemerang.nl ,
graag voor 11 december zodat we voor
het einde van het jaar misschien nog
een eerste overleg kunnen plannen.
Actie Schoenmaatjes:
Maar liefst 92 versierde goedgevulde
schoenendozen hebben we dit jaar
namens de Boemerang weggebracht
naar het inzamelpunt in Roosendaal.
Hiermee hebben we 92 kinderen een
leuke verrassing bezorgd. Een prachtig
resultaat waarvoor we iedereen die
een bijdrage geleverd heeft willen
bedanken. Ook namens Edukans.

STUDIEDAG 6 DECEMBER
Woensdag 6 december is onze school
dicht. Het schoolteam gaat dan aan de
slag met het verder uitwerken van de
coöperatieve werkvormen. In de
middag gaan we verder met ons
cultuur onderwijs.

WINNAAR TYPE CURSUS
In de vorige nieuwsbrief heeft u
kunnen lezen dat Lyra van der Wilt de
snelste typster van Nederland was.
Afgelopen donderdag was de
prijsuitreiking. Nogmaals van harte
gefeliciteerd Lyra met deze bijzondere
prestatie.

NIEUWS VAN DE
BOEMELTJES
We zijn weer allemaal druk met
Sinterklaas zo ook de peuters, we
versieren het lokaal met een
eigengemaakt knutsel werkje .Daarbij
maken we een muts voor de Sint. U
krijgt nog een briefje over Sinterklaas
van ons in het bakje, we zetten ook
nog een stukje in het ouderportaal zo
dat U goed op de hoogte ben van
alles. Er zijn nu ook weer nieuwe
peuters op de peuter opvang de
Boemeltjes namelijk Emmanuel
Kortsmit, Travis van Peppel, Silvana
van Vugt, Mary Kamara, Fayen Lips,
Tygo Timmerman en Levi Jutte. Wij
wensen de peuters een fijne tijd op
peuter opvang de Boemeltjes .Wij
wensen U alvast een fijne Sinterklaas.

Op dit moment hebben wij ook een
nieuwe stagiaire, zij heet Isabelle
Schilderinck. Wij wensen haar veel
plezier bij de peuters.

SCHOONMAAK KRUIPRUIMTE
Misschien heeft u het afgelopen weken
gezien of geroken, maar ze zijn bezig
geweest om de kruipruimten onder het
gebouw schoon te maken en alle
leidingen, die mogelijk niet goed meer
waren, te repareren of te vernieuwen.
De kruipruimten zijn nl. bijzonder
vochtig en dit vocht trekt via de muren
omhoog, op sommige plaatsen staat
zelfs water. De komende weken wordt
daarom gekeken naar alle
regenwaterafvoerleidingen. Tijdens de
kerstvakantie zullen er schelpen
worden gestort in de kruipruimte.

CULTUURPRESENTATIE
Vorige week vrijdag gaf groep 7 een
leuke cultuurpresentatie. Dit was
tevens de laatste presentatie van het
cultuurthema Griezelen. Na de
kerstvakantie wordt een nieuw thema
gestart met als onderwerp: Poëzie

CERTIFICAAT SUPERSCHOOL
Van de stichting Kinderpostzegels
heeft de Boemerang het certificaat
Superschool gekregen. De school doet
hier al 25 jaar aan mee. Door de
geweldige inzet hebben de leerlingen
dit jaar € 1.333,91 opgehaald.
Complimenten groep 8.

