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KALENDER
11 dec. Rapportgesprekken
12 dec. Staking PO – school
gesloten: er wordt morgen
geen onderwijs gegeven.
Hierover bent u vorige week
geïnformeerd.
12 dec. Rapportgesprekken: deze
gaan gewoon door, ook al is
de school dinsdag
gesloten!!
14 dec. Schooltennis groep 6
21 dec. Kerstviering – lln middag vrij
17:00u op school

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
11 dec. Juf Nanda vrij (juf Connie)
12 dec. Juf Nanda vrij (juf Connie)
13 dec Meester Corne gedrag
(juf Anne-marie)
13 dec .Juf Joke vrij (juf Connie)
18 dec. Juf Nanda vrij (juf Connie)
19 dec Juf Joke vrij (juf Connie)

JARIGEN
Tot aan de volgende nieuwsbrief zijn
de volgende kinderen jarig:
12-12
Dylano Stal
7
14-12
Arjan Langewaard
7

16-12
20-12
20-12
21-12
24-12
28-12
01-01
01-01
02-01
03-01

Harmen Zeiderveld
Bram Verhagen
Maik Verkooijen
Brett van Rosmalen
Jenna Eversdijk
Fenna Eland
Levi van Bers
Sabrin Hassan Ali
Aiden Antens
Jop Verhagen

7
1-2B
3
6
5
3
5
7
3
6

Op eerst kerstdag hangen we voor juf
Marjo extra slingers en kerstballen op
want dan is ze jarig. Hoera voor juf
Marjo.
Allemaal van harte gefeliciteerd.

KERSTMIS
Nu de Sint weer terug naar Spanje is,
richten wij ons op de kerstviering; Een
gezellige avond met een kerstdiner en
een voorstelling.
Hierbij alle informatie voor u op een
rijtje:
Donderdag 21 december:
08.30 uur - 12.00 uur : `s ochtends
school
13.00 uur - 15.00 uur : `s middags vrij
16.50 uur:
deuren open
17.00 uur - 19.15 uur:
kerstviering
19.15 uur: kinderen ophalen in de klas
Hoe werkt het kerstdiner?
De OR heeft op de deuren van de
klassen een kerstklok met kerstballen
gehangen. Hierop kunt u aangeven
wat en hoeveel uw kind die avond mee
zal brengen voor het diner. Als u kiest
voor een warm gerecht, dan brengt u
op de avond zelf bijvoorbeeld ook een
rechaud mee om het gerecht warm te

houden.
Het is natuurlijk het leukste als u
samen met uw kind een gerechtje klaar
maakt, wat hij of zij het lekkerste vindt.
Maar kijkt u wel even op de kerstklok
wat er allemaal op staat, zodat er een
beetje variatie is. Om 19.15u. kunt u
uw kind weer ophalen in de klas.
Vrijdag 22 december
In de ochtend komt iedereen gewoon
naar school. Om 12.00 begint de
kerstvakantie!

GEVONDEN VOORWERPEN
Tijdens de rapportavonden zal de bak
met de gevonden voorwerpen weer in
de grote hal staan. Hij is momenteel
behoorlijk goed gevuld. Wilt u even
een kijkje nemen, ook wanneer u niets
kwijt bent of niets mist. Wij staan er
soms versteld van wat sommige
ouders toch nog tegenkomen.

VANUIT DE OR
HERINNERING
In september heeft u een brief
gekregen over de ouderbijdrage voor
het schooljaar 2017-2018.
Inmiddels heeft een deel van de
ouders de bijdrage betaald, maar
helaas nog niet iedereen. Misschien is
het ook wel aan uw aandacht ontsnapt.
Zonder deze bijdrage kunnen wij geen
extra activiteiten bieden aan uw
kind(eren). Deze extra activiteiten zijn
o.a. sinterklaas, kerst, carnaval en
sportdag. Ook alle kosten voor het

schoolreisje en het kamp van groep 8
worden betaald van uw ouderbijdrage.
De ouderbijdragen voor het schooljaar
2017-2018 zijn gesteld op:
Groep 1 t/m 7 €35,00
Groep 8 €80,00
Wilt u het bedrag zo spoedig mogelijk
overmaken op rekening NL06 RABO
0159 8062 83 t.a.v. OR de
Boemerang, onder vermelding van de
naam (namen) en groep(en) van uw
kind(eren).
Zit uw kind nog maar net op school?
Dan krijgt u nog een brief.
U kunt uw bijdrage ook in termijnen
betalen. Als u hier gebruik van wilt
maken neem dan even contact op met
de directie of ondergetekende. Ook wil
ik u erop attent maken dat ouders met
een minimum inkomen via
www.leergeld.nl in aanmerking
kunnen komen voor een vergoeding
voor deze kosten.
Informatie over besteding van de
ouderbijdrage verschijnt jaarlijks in de
nieuwsbrief. Als u hier vragen over
heeft neem dan even contact op met
de penningmeester, dit kan via
penningmeester@basisschooldeboem
erang.nl
De ouderraad rekent op uw
medewerking.
Met vriendelijke groet,
Ester van der Hoeven
Penningmeester OR de Boemerang

NIEUWS VANUIT DE
BOEMELTJES
Na het vieren van Sinterklaas op de
peuter opvang is het nu weer tijd voor
het kerstfeest . We gaan met de
peuters van alles knutselen en vragen
aan u een bloempotje of bakje om op
de laatste dag, wanneer we onze
kerstviering hebben, een kerststukje te
maken. U krijgt als we kerstviering

hebben nog een briefje in het bakje
van uw kind. Mocht u nog vragen
hebben dan horen wij het graag.
Groetjes van de leidsters

VANUIT HET CJG

Maaike v/d Horst
Inloopspreekuur op de Boemerang
Opvoeden is leuk en uitdagend, maar
kan soms ook lastig zijn. Dan is het
goed om te weten dat je er als ouder
niet alleen voor staat! Het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG), kan
helpen wanneer je als ouder of
verzorger een kleine of grote vraag
hebt over opvoeden of opgroeien.
Het CJG denkt met je mee in
onderwerpen als eten en groei,
verlegenheid en agressie.
Maar ook over drukke kinderen,
echtscheiding, puberteit, alcohol- en
drugsgebruik en nog veel meer.
CJG- Leerlingenzorg denkt mee met
ouders en school wanneer er zowel
thuis als op school vragen zijn.

06-41651194

Nancy Smout
06-10642687

schooljaar 2017-2018 van 1516 uur

8 jan 2018
5 febr
5 maart
2 april
7 mei
4 juni
2 juli
4 juni
2 juli

Nelleke Ruissen
Toos
Maaike
Nelleke
Toos
Maaike
Nelleke
Maaike
Nelleke

Op de basisschool van uw kind, kunt u
gebruik maken van de inloopspreekuren verzorgd door een van
onderstaande medewerkers vanuit het
CJG. Je kunt als ouder vrijblijvend
binnen lopen. Het spreekuur is een
keer per maand op maandagen tussen
15.00 en 16.00 uur
Onderstaande CJG-medewerkers zijn
verbonden aan de basisschool van uw
kind:
Toos de Moor

Nelleke Ruissen

06-15041637

06-5250863

VIOOLKLAS GOVAR HAMID
geeft sfeervol Kerstconcert in
Moerdijkzaal
Het jaarlijkse kerstconcert van Govar
Hamid, de viooldocent van het Kunsten
Collectief, komt dit jaar op
woensdagavond 13 december naar
Zevenbergen! Speciaal op uitnodiging
van het Symfonisch RuimteOrkest, dat
zich inzet voor de bevordering van de
strijkcultuur. Zo'n 25 violisten doen
mee aan dit sfeervolle concert, waarin
jonge en oudere violisten solo\'s laten
horen of in orkestverband werken
spelen van onder meer Antonio Vivaldi,
Gabriël Fauré en Sergei Rachmaninoff.
Maestro Govar heeft met zijn
leerlingen hard gewerkt aan dit
concert. Zijn bekendheid reikt
inmiddels tot ver buiten de
Nederlandse grenzen; onlangs gaf hij
enkele gastconcerten op het
conservatorium van Stockholm. Samen
met pianist Gerrit van der Schouw
speelt hij een virtuoos werk van
Victor Monti. Voor muziekliefhebbers
en voor diegenen die houden van
vioolmuziek of overwegen om een
strijkinstrument te gaan bespelen is dit
concert een unieke gelegenheid om
nader kennis te maken. Het concert is
op woensdagavond 13 december in
de Moerdijkzaal van het gemeentehuis
Zevenbergen, Pastoor
vanKessellaan 15 en begint om 19.00
uur. Er is geen pauze. Toegang is
gratis. (kijk ook op
websitewww.ruimteorkest.nl).

VOORLEESKAMPIOEN
Eline Melisse uit groep 7 is de nieuwe
voorleeskampioen van de Boemerang.
Zij gaat door naar de volgende ronde.
Van harte gefeliciteerd Eline!

