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KALENDER
5 febr. Nieuwsbrief 11
6 febr. Presentatie Plusleerlingen bij
Sine om 19.00u.
9 febr. Carnavalsviering en om 12.00
u. zijn alle leerlingen vrij.
12 t/m 19 febr. Carnavalsvakantie
19 febr. Studiedag: alle leerlingen
zijn de hele dag vrij
19 febr. Tweede rapport gr. 8
20 febr. Tweede rapport gr. 8

DATA LANGE(RE) TERMIJN
26 febr. Nieuwsbrief 12
26 mrt. Tweede rapport gr. 1 t/m 7
27 mrt. Tweede rapport gr. 1 t/m 7
2 apr. Tweede Paasdag
3 apr. Studiedag: alle leerlingen vrij

COMPENSATIEVERLOF,
DUURZAME INZETBAARHEID
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
5 febr . Juf Nanda vrij (juf Connie)
6 febr . Juf Nanda vrij (juf Connie)
7 febr. Juf Joke vrij (juf Connie)
20 febr.Juf Joke vrij (juf Connie)
21 febr.Juf Joke vrij (juf Connie)

JARIGEN
Tot aan de volgende nieuwsbrief zijn
de volgende kinderen jarig:
07-02
09-02
09-02
12-02
12-02
15-02
16-02

Juna Vriend
Adeline Putman
Jenna v.d. Wilt
Tiffany van Blanken
Tobias de Haas
Kawtar Hsaine
Finn Loss

1-2B
5
8
1-2A
8
6
8

20-02
21-02
24-02
26-02
27-02

Melissa Sabonovic
David Harutunian
Lana Timmerman
Maikel v. Slochteren
Rohan Vriend

3-4
1-2A
3-4
1-2A
4

Hiep, hiep, hoera! Ook voor juf Connie,
die 19 febr. jarig is en voor alle andere
jarigen een hele fijne verjaardag
gewenst.

NIEUWE LEERLINGEN
Inmiddels is Vienna Wagemakers
gestart in groep 1/2B en Samuel Stam
de Jonge start op 20 febr. in diezelfde
groep. Wij wensen hen een fijne tijd
toe op de Boemerang.

CARNAVAL
Op vrijdag 9 februari wordt er weer
carnaval gevierd! De school begint
gewoon om 8.30 uur en om 12.00 uur
zijn alle kinderen vrij.
Kom allemaal leuk verkleed naar
school, maar houd rekening met kleine
spulletjes, die raken gemakkelijk kwijt. .
Na het hossen op school gaan we met
z`n allen naar de Borgh. Daar kijken de
groepen 1 t/m 5 naar het toneelstuk
opgevoerd door de Ere-raad.
Groep 6,7 en 8 gaan naar de
Leutbunker.
De kinderen krijgen tijdens deze
ochtend drinken en een zakje chips,
dus er hoeft geen fruit en drinken
meegenomen te worden
Na afloop lopen we met z’n ALLEN
terug naar school.
Groepen 1 t/m 8 worden rond 12.00
uur terug op school verwacht.
Nog even dit: stiften mogen op school
wel, maar in de Borgh niet.

Liever geen spuitbussen en confetti,
maar wel gezellig serpentines.

HERINNERING
OUDERBIJDRAGE
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:

JUMBO SPAARACTIE
De afgelopen weken hebben we hard
gespaard voor de Jumbo spaaractie.
Hierdoor hebben we prachtige
materialen kunnen aanschaffen.
Iedereen hartelijk dank!

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 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

VERKEER IN GROEP 6

De afgelopen maanden hebben we in
groep 6 de volgende onderwerpen
behandeld:
- Hoe moet je veilig fietsen?
- Lichten aan en goed gezien
worden.
- Anticiperen.
- Tekens op de weg.
- Wie krijgt er voorrang en
waarom?
We doen in groep 6 ook heel veel aan
verkeersborden. Bij elke verkeerstoets
van de methode krijgen ze ook een
bordentoets. Dit is al een voorbereiding
op groep 7. Daar vindt namelijk steeds
rond april het verkeersexamen plaats

NIEUWS VAN DE
BOEMELTJES
Beste Ouders,
Wij willen doorgeven dat wij Carnaval
vieren met de peuters op 5,6, en 8
februari. De peuters mogen verkleed
komen. De kinderen mogen dan om
13:00 uur opgehaald worden i.v.m.
afsluiting van ons thema Knuffels.
Wilt U ook alstublieft de thema map
weer meenemen, i.v.m. ons volgende
thema. Tevens hebben wij dan
Carnavalsvakantie van 12 februari tot
en met 18 februari. Wij beginnen weer
op19 februari. Wij wensen U alvast een
fijne Carnaval.
Groetjes, de leidsters

DE LEUTBUNKER

Hallo, hier een nieuwsbrief van de
jeugdbiljartvereniging Amorti
Laten we eerst eens kennismaken:
Onze vereniging is opgericht in 1967
en bestaat alleen uit jeugdleden in de
leeftijd van 8 tot 21 jaar. Vanaf 8 jaar
kunnen jongens en meisjes zich
aanmelden
Wij zijn gevestigd aan de dr.
Arienslaan 88 in Zevenbergen.
Hier heeft de vereniging een eigen
clubhuis gebouwd in 1978.Dit clubhuis
is eigendom van jeugdvereniging
Amorti (het is geen café). Hierdoor is
er voor de jeugd altijd de gelegenheid
om te biljarten.
Er staan 6 biljarts met een afmeting
van 2,30 x 1,15 meter en 2 biljarts met
een afmeting van 2,84 x 1,42 meter, (
de zgn. matchtafels ) ter beschikking.
Trainingsavonden: maandag-, dinsdagen woensdagavond van 18.30 tot
21.00 uur.
Afgelopen jaar hebben we met alle
basisscholen een biljartochtend
georganiseerd.
Door een opgave van de scholen van
kinderen van groep 6 en 7 hebben wij
de gelegenheid geboden om eens bij
ons te komen biljarten. In kleine
groepjes van drie hebben zij instructie
gekregen van onze jeugdleiders. Dit is
een geweldige ochtend geweest. Dit
jaar proberen we dit weer te
organiseren.
Biljarten is een sport waar
concentratie, hand en armbeweging en
de ogen op elkaar moeten zijn
afgestemd. Een bal stoten kan
mogelijk iedereen, maar een bal stoten
dat ook een tweede en een derde bal
geraakt wordt is iets wat je moet leren.
Zoals bij voetbal je een bal effect kan
geven, kan dat ook met een biljartbal
met als gevolg meer scoringskansen.

BILJARTVERENIGING AMORTI

Namens Amorti bedankt voor de

aandacht,
Walter van Dongen ( voorzitter)
Frans Tielen ( secretaris )

KINDERCONCERT ELLY EN
RIKKERT
Op zaterdagmiddag 10 maart komen
Elly en Rikkert naar Klundert om een
hartverwarmend kinderconcert te
geven in de Hervormde Kerk te
Klundert (adres: Kerkring 1). Het
concert begint om 14:30 uur en zal
ongeveer vijf kwartier duren. Dit
concert is onderdeel van de Kids in
Actie concerten van Kerk in Actie en
daarom zullen duif Rainbow en oma
Duif ook aanwezig zijn. Alle kinderen
van 4 t/m 12 jaar zijn van harte
welkom, onder begeleiding van een
ouder/ opa/ oma of... Voor kinderen
onder de 4 jaar is oppas aanwezig. Het
concert kan alleen door gaan wanneer
er voor 24 februari minimaal 100
kaarten zijn besteld, dus wacht niet te
lang! Ook na deze datum kun je nog
kaarten bestellen, mits nog
beschikbaar. Een kaartje kost 3 euro.
U bent van harte uitgenodigd! Voor
meer informatie en het bestellen van
kaartjes zie www.zingenindekerk.nl of
neem contact op met Leonie
Hollemans (0168-850576).

JUMPSERVICE MADE

