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KERSTWENS
Vrijdagmiddag 21 december start de
kerstvakantie. Het team van de
Boemerang wenst al onze leerlingen,
hun ouders en andere betrokkenen
hele fijne kerstdagen en een gezond
en leerzaam 2018. We zien elkaar
weer op maandag 8 januari 2018.

ONDERWIJSASSISTENT IN DE
KLEUTERKLASSEN
Onze kleuterklassen stromen
langzaam maar zeker vol. In januari
2018 starten er weer nieuwe
leerlingen. Daarom mogen we van ons
schoolbestuur een onderwijsassistent
benoemen die onze kleuterleerkrachten extra kan ondersteunen:
meer handen in de klas. Vanaf 8
januari zal Manon Gerritsen elke
ochtend aanwezig zijn in de
kleutergroepen. Manon is al
onderwijsassistent en volgt nu de
PABO opleiding. Naast haar werk als
onderwijsassistent zal Manon ook haar
stage vervolgen op onze school.

WATERPOKKEN
In één kleuterklas heeft een leerling de
waterpokken. Omdat het besmettelijk
is willen wij u hier graag van op de
hoogte brengen. Volgens de GGD is
wering van de leerling echter niet
nodig.

HUISWERKLAS
De huiswerkklas start weer op 8
januari 2017 en deze gaat door tot de
meivakantie. We gaan er vanuit dat de
leerlingen die al gebruik maken van de
huiswerkklas gewoon doorgaan. Mocht
dit niet zo zijn dan willen wij vragen dit
door te geven aan de leerkracht. De
kosten zijn € 13,- (€1,- per keer) en
kunnen op 8 januari contant worden
betaald. Leerlingen uit groep 7 en 8 die
nog niet deelnemen aan de
huiswerkklas kunnen zich alsnog
opgeven voor 8 januari.

INFORMATIEAVONDEN
MARKLANDCOLLEGE.
Net zoals de vorige jaren houdt het
Markland College Zevenbergen
informatieavonden voor
ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van
groep 8. Ik nodig u en uw zoon/dochter
hiervoor van harte uit.
De voorlichtingsavonden zijn op
dinsdag 16 januari en woensdag 17
januari 2018 en deze
vinden plaats op het Markland College
Zevenbergen, Vaandelweg 4. Wij
nodigen u vanaf 19.00 uur uit om bij

ons, op informele wijze, kennis te
nemen van onze school. Voor de
informatieavonden geldt dat het vrije
inloop is. U kunt aanschuiven bij de
presentatie die u bij wenst te wonen op
3 verschillende tijdstippen (zie
hieronder). Indien de presentatieronde
vol is, kunt u in de aula vrijblijvend
kraampjes bezoeken en in gesprek
gaan met de aanwezige collega’s.
Dus als volgt:
• Middels het inschrijfformulier
(bereikbaar via onderstaande link) kunt
u bij ons kiezen voor een
profielpresentatie van één (twee of
drie) van de afdelingen mavo, havo,
vwo of technasium. Er zullen 3 rondes
gehouden worden (startend om 19.00
uur, 19.45 uur en 20.30 uur).
• En, in de aula en de
technasiumwerkplaats kunt u
persoonlijk in gesprek gaan met
collega’s die mede verantwoordelijk
zijn voor zo’n profiel of op andere wijze
verantwoording dragen voor een
belangrijk onderdeel van onze school
(technasium, technologie&toepassing,
sportklas, vecon business school, zorg
en begeleiding, mentoraat klas 1,
Markland College Oudenbosch,
oudercommissie, versterkt
talenonderwijs, art&design en
aanmelding/plaatsing).
Wij verzoeken u om, indien u interesse
heeft om een van de informatieavonden te bezoeken, zich op te geven
via onderstaande link. Deze link is ook
te vinden op de website van het
Markland College Zevenbergen. Houdt
u er wel rekening mee dat de
inschrijving uiterlijk 15 januari 2018
voor 15.00 uur binnen dient te zijn.
https://forms.office.com/Pages/Respon
sePage.aspx?id=BPVuWYumPUa0qR
DMJAwKn5MDU3cONEdEtVdlZkEyT7
dUNENZUE1JRzNDNTlIRjQyQThBWE
M0UEdBRy4u

PEUTEROPVANG
De gemeente Moerdijk wil
peuteropvang voor alle kinderen
toegankelijk maken. Ook op de
Boemerang hebben wij een
peutergroep zitten. Dit brengen wij
graag bij u onder de aandacht.

JUMBOSPAREN
Hieronder de foto van de uitreiking van
de mooie cheque van de Jumbo
spaaractie. € 627,81 is het bedrag dat
we samen hebben opgehaald. Nu even
wachten tot de webshop is geopend,
dan kunnen we iets moois voor de
school en de kinderen aanschaffen.
Wij willen nogmaals iedereen

bedanken die mee heeft gespaard.
.
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