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KALENDER
2 mrt. Groep 7 naar voorstelling in
Klundert om 10.00u.
21 mrt. Biljartclinic gr. 6 10.00-11.45u.
28 mrt. Biljartclinic gr. 7 10.00-11.45u.
26 mrt. Tweede rapport gr. 1 t/m 7
27 mrt. Tweede rapport gr. 1 t/m 7

DATA LANGE(RE) TERMIJN
2 apr. Tweede Paasdag
3 apr. Studiedag: alle leerlingen vrij
20 apr. Koningsspelen
23 apr. t/m 4 mei meivakantie
10 mei Hemelvaart
11 mei alle leerlingen vrij

Hiep, hiep, hoera voor alle jarigen een
hele fijne verjaardag gewenst.

NIEUWE LEERLINGEN
Op onze school zijn gestart Ibrahim
Hassan in groep 1/2A en Evi de
Poeijer in 1/2B. Wij wensen hen een
fijne tijd toe op de Boemerang.

AFSCHEID

JARIGEN

Afgelopen dinsdag heeft u in een brief
van het bestuur kunnen lezen dat ik na
43 jaar afscheid ga nemen van de
Boemerang. Hier sta ik inderdaad,
zoals omschreven, in met een
dubbelgevoel, omdat ik iets dierbaars
achterlaat en op deze school altijd met
plezier heb mogen werken. Aan de
andere kant zijn er weer mooie dingen
ontstaan: in de krokusvakantie mocht
ik oma worden van een geweldige
kleindochter! Omdat het niet voor alle
ouders duidelijk was hoe lang ik nog
werk wil ik via deze weg aangeven dat
ik in als directeur zal blijven tot einde
schooljaar. Dan zal ondertussen mijn
opvolger al wel bekend zijn. Wij
houden u op de hoogte.

Tot aan de volgende nieuwsbrief zijn
de volgende kinderen jarig:

CULTUUR

COMPENSATIEVERLOF,
DUURZAME INZETBAARHEID
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
26 febr. Juf Connie vrij (juf Nanda)
27 febr. Juf Nanda vrij (juf Connie)
28 febr. Juf Joke vrij (juf Connie)
5 mrt. Juf Joke vrij (juf AnneMarie)
6 mrt. Juf Joke vrij (juf AnneMarie)

26-02
27-02
28-02
01-03
04-03
07-03
08-03

Maikel van
Slochteren
Rohan Vriend
Kevin Goutziers
Oumnia Akkar
Ashley Keyner
Ayah El Kaychouhi
Erik van der Wel

1/2A
4
6
5
4
3/4
1/2 A

Presentaties
We zijn al een aantal weken bezig met
ons tweede cultuurthema: Poëzie. In
de gangen bij de verschillende klassen
vindt u dan ook al mooie gedichten
terug.
Binnenkort gaan we het thema
afsluiten met de presentaties voor
ouders. Hierbij een overzicht van wie
wanneer aan de beurt is:

9 maart
13.00-13.30 groep 1-2 A
13.45-14.15 groep 8
14.30-15.00 groep 4
16 maart
13.00-13.30 groep 3
13.45-14.15 groep 7
14.30-15.00 groep 1-2 B
23 maart
13.00-13.30 groep 3/4
13.45-14.15 groep 6
14.30-15.00 groep 5
Zeer waarschijnlijk ontvangt u van de
eigen leerkracht een persoonlijke
uitnodiging.

WIST U DAT:
- Er op de Boemerang aan afval
scheiden wordt gedaan.
- We zo voor een beter milieu zorgen.
- Het fijn is dat veel kinderen hun
pauzedrankje meebrengen in een
herbruikbare beker of flesje. We
zorgen er zo voor dat er minder afval
is.
- Dat de kleuters al heel goed weten in
welke kleur afvalbak pakjes, rietjes en
schilletjes moeten blijven.
- De kleuters van 8.20 tot 8.30 in de
klas worden gebracht.
- De kleuters van 12.50 tot 13.00 in de
klas worden gebracht.
- We dan met de lessen beginnen
(kring is ook een les)
Het is goed dat :
- u uw kind in de klas brengt en snel
afscheid neemt.
- u niet meer zwaait voor het raam, de
kinderen zijn dan al aan het werk of in
de kring met vriendjes aan het kletsen
of een boekje aan het bekijken.
- kleuters graag zelf dingen doen, het
is dus handig wanneer ze kleding en
gymschoenen hebben die ze zelf aan
kunnen doen.

VOORSTELLING GROEP 7
Op vrijdag 2 maart gaat groep 7 naar
Klundert, naar de voorstelling “Er was
eens…” van “Drie maal plankenkoorts”
kijken.
Deze voorstelling gaat over een
verhaal over dromen, over volwassen
zijn, over zoeken naar jezelf en over
vriendschap:
Ties en Koen zijn al 25 jaar beste
vrienden. Ze ontmoetten elkaar in de
eerste klas van de middelbare school
en zijn sindsdien onafscheidelijk. Koen
werd vroeger flink gepest door stoere
Peter en zijn vrienden. Ties nam het
altijd voor Koen op. Na 25 jaar heeft
Koen eindelijk de mogelijkheid om te
laten zien dat hij geen sukkel is. Over
een week zal de middelbare school
reünie plaatsvinden en stoere Peter zal
aanwezig zijn. Maar zijn de levens van
Koen en Ties wel zo geslaagd?
Hebben ze het gemaakt of is Koen nog
altijd een sukkel?

OPKIKKER
Zoals eerder in de nieuwsbrief stond is
Tenley Lips uit groep 3 ambassadeur
van stichting Opkikker. We hebben u
toen gevraagd om ideeën aan te
dragen om zoveel mogelijk geld in te
zamelen, zodat stichting Opkikker nog
meer gezinnen met een langdurig ziek
kind kan helpen aan een onvergetelijke
Opkikkerdag.
Groep 3 heeft heel hard gewerkt en
een zelfgemaakte kikker geknutseld
die vanaf maandag 26 februari bij juf
Tonny in de gang komt te staan. Hierin
kunnen alle leerlingen geld doneren.
Hoe leuk zou het zijn als elke leerling
€1 (mag natuurlijk ook meer zijn)
doneert, dan hebben we als school al
een mooi bedrag bij elkaar! Ook is
groep 3 begonnen met het inzamelen
van lege statiegeldflessen. Het zou erg
leuk zijn als jullie willen helpen met het
inzamelen van lege flessen en deze
mogen ingeleverd worden bij groep 3.

De kikker en de flessenactie duurt t/m
16 maart. We hopen dat jullie ons
allemaal willen
helpen!

inspelen op wat op school is
besproken. Op donderdag 29 maart is
er van 19.30 – 21.00 uur een DENO
afsluitingsavond voor kinderen en
ouders in het gemeentehuis te
Zevenbergen. Het theateroptreden
Assepester – door Toneelvereniging
de Verenigde Ambachtslieden – staat
op deze avond centraal. De
voorstelling gaat over uitdagingen waar
kinderen en ouders bij de overgang
van het basis naar het voortgezet
onderwijs mee te maken krijgen. Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met de leerkracht van uw
kind.

OVERBLIJF

DOE EFFE NORMAAL
Van 1 t/m 29 maart 2018 doet groep 8
van onze school mee aan Doe Effe
Normaal (DENO), een project voor alle
basisscholen in de gemeente Moerdijk.
Het doel van dit project is de leerlingen
uit groep 8 weerbaarder te maken
tegen ‘verleidingen’ die op hun weg
komen bij de overgang naar het
voortgezet onderwijs en op hun weg
naar het volwassen worden. Een vijftal
gastlessen maken onderdeel uit van
het project:
1. Fysieke en mentale weerbaarheid
door Doyo;
2. ‘Veilig online’ door Halt;
3. ‘Weet wat je eet’ door TWB,
thuiszorg met aandacht;
4. ‘Omgaan met zakgeld’ door
Kredietbank West-Brabant;
5. ‘Seksuele voorlichting en puberteit’
door GGD West-Brabant.
Uw kind ontvangt op school een DENO
ouderfolder hierin staan tips hoe u kunt

Vanuit de overblijf zijn wij nog steeds
op zoek naar
ouders,verzorgers, oma’s/opa's ,
ooms of tantes die het leuk vinden om
de overblijf te willen doen, het kan
gaan om 1-2 vaste dagen of op
oproepbasis, bij interesse graag een
mail sturen naar :
deboemerangoverblijfbestuur@hotmail
.com. Tevens ontvangen alle
overblijfkrachten een kleine vergoeding
voor de uren dat ze op school
zijn....Ook willen we nogmaals een
keer vragen of u zo min mogelijk
snoepjes, koekjes e.d. wil meegeven
maar graag een gezonde snack, zoals
bijvoorbeeld fruit, groenten, of iets
anders gezond. We merken dat er met
regelmaat veel snoep word
meegegeven tijdens de
overblijf. Mocht u echter toch een
snoepje mee willen geven, hou het dan
bij 1 klein snoepje, en geen
uitdeelzakjes alstublieft.
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief kunt
u alles vinden over het aanmelden van
leerlingen en de kosten van overblijf
voor volgend schooljaar.
Groetjes vanuit de Overblijf

