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KALENDER
8 jan. Eerst lesdag 2018
13 jan. Open dag Marklandcollege
Zevenbergen

DATA LANGE(RE) TERMIJN
20 jan. Open dag Markland College
Oudenbosch
27 jan. Open dag Prinsentuin
Oudenbosch
9 febr. Carnavalsviering en om 12.00
u. zijn alle leerlingen vrij.
12 t/m 19 febr. Carnavalsvakantie

feestelijk want op dinsdag 16 januari is
zij jarig. Van harte gefeliciteerd juf
Myranda!

2018 : EEN NIEUW JAAR
Dit is de eerste nieuwsbrief van het
nieuwe jaar. We wensen jullie een
gezond en gelukkig 2018 en hopen er
samen met jullie een mooi jaar van te
gaan maken.

COMPENSATIEVERLOF,
DUURZAME INZETBAARHEID
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
8 jan. Juf Nanda vrij (juf Connie)
9 jan. Juf Joke vrij (juf Connie)
10 jan. Juf Nanda vrij (juf Connie)
15 jan. Juf Nanda vrij (juf Connie)
16 jan Juf Joke vrij (juf Connie)
16 jan Meester Corne gedrag
(juf AnneMarie)
17 jan. Juf Joke vrij (juf Connie)

JARIGEN
Tot aan de volgende nieuwsbrief zijn
de volgende kinderen jarig:
10-01
Jamie de Ruiter
1-2A
12-01
Ivessa Bossen
6
16-01
Ryan Nelemans
1-2B
18-01
Amela Sabanovic
6
19-01
Mare van Andel
8
20-01
Robin Burger
4
22-01
Vince Wibenust
1-2A
Allemaal van harte gefeliciteerd.
Voor juf Myranda begint 2018 heel

KERSTMIS
Het lijkt al zo lang geleden, maar wat
hadden we een bijzonder sfeervolle
kerstviering op 21 dec. Door alle
groepen werd een stukje van het
kerstverhaal opgevoerd en er was
zang en dans van de groepen 7 en 8.

aan de huiswerkklas kunnen zich
alsnog vandaag opgeven.

KRULLEN & SNIPPERS
Cursus houten meubeltjes maken.
Al eens je eigen lantaarn, tafeltje of
kandelaar ontworpen en zelf maken?
Schrijf je dan in met vriendje of
vriendinnetje voor de cursus en laat je
eigen ontwerp het levenslicht zien!
Kom en bouw onder begeleiding van
een echte Houtmeester je eigen object.
Aanvangsdatum 23 jan. van 15.00 tot
16.00u. in het handenarbeidlokaal van
de Boemerang. Opgeven kan
telefonisch tot 19 jan. a.s.
De kosten voor de 6 weekse cursus
zijn € 32,- p.p.. Die mag je bij de eerste
les voldoen. Vraag aan je ouders of je
mee mag doen. Om uiteindelijk je
mooie werkstuk mee naar huis te
nemen of voor jezelf of als cadeau.
Meer foto’s kunt uw vinden op het
fotoalbum van onze website:
www.basisschooldeboemerang.nl .

GGD ONDERZOEKEN
In januari voert de GGD onderzoeken
uit bij de kinderen uit de groepen 2 en uit
groep 7 (soms groep 6). Op 9 en 15 jan.
zijn de kinderen van gr. 2 aan de beurt en
op 10, 16 en 17 jan. de kinderen uit gr. 7
en eventueel uit gr. 6.

HERINNERING HUISWERKLAS
De huiswerkklas start vandaag 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 vandaag
contant worden betaald. Leerlingen uit
groep 7 en 8 die nog niet deelnemen

Geef je op bij Mario, tel. 06-26744248.

STICHTING OPKIKKER
Hieronder leest u een stukje tekst van
Tenley Lips uit groep 3, die
ambassadeur is van de Stichting
Opkikker.
Als leerling van onze school wil ik uw
aandacht vragen voor het volgende: er
zijn in Nederland nogal wat gezinnen
waarvan een kind langdurig ziek is. Dat
is niet leuk voor het kind, maar ook
voor de rest van het gezin is het een
moeilijke periode. Stichting Opkikker
kan dan een Opkikkerdag aanbieden:
een dag met allerlei leuke activiteiten,
helemaal afgestemd op het gezin.
De stichting werkt voornamelijk met
vrijwilligers en is geheel afhankelijk van
donaties, sponsoring en acties die voor
of door de stichting georganiseerd
worden. Elk jaar verrast de stichting

zo’n 2000 gezinnen met een
Opkikkerdag.
Er zijn vele mogelijkheden voor de
school om Stichting Opkikker te
ondersteunen. Als leerling van onze
school hoop ik dat u Stichting Opkikker
wilt helpen, zodat nog meer langdurig
zieke kinderen van een onvergetelijke
Opkikkerdag kunnen genieten.
Met vriendelijke groet,
Tenley
Ambassadeur van Stichting Opkikker
Wij zullen als school de mogelijkheden
onderzoeken wat we kunnen doen om
Tenley met haar stichting te helpen.
Mocht u zelf ideeën hieromtrent
hebben dan horen wij dat natuurlijk
graag.

Bibliotheek Zevenbergen
organiseert
spelletjesmiddag
Op woensdag 17 januari organiseert
Bibliotheek Zevenbergen een
spelletjesmiddag voor kinderen van
4-10 jaar.
Kinderen in de leeftijd van 4-10 jaar
kunnen op woensdag 17 januari naar
de bibliotheek voor een gezellige
spelletjesmiddag. Deze duurt van
13:30-15:30 uur en meedoen is gratis.
Gedurende deze middag kunnen de
kinderen meedoen aan allerlei
(bord)spelletjes.

