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KALENDER
26 mrt. Tweede rapport 1 t/m 7
27 mrt. Tweede rapport gr. 1 t/m 7
2 apr. Tweede Paasdag
3 apr. Studiedag: alle leerlingen vrij
6 apr. Praktisch verkeersexamen gr. 7

DATA LANGE(RE) TERMIJN
17 t/m 19 apr. CITO eindtoets in gr. 8
20 apr. Koningsspelen
23 apr. t/m 4 mei meivakantie
9 mei Juf Angela en juf Jeannette
vieren hun verjaardag in de
klas.
10 mei Hemelvaart
11 mei alle leerlingen vrij

COMPENSATIEVERLOF,
DUURZAME INZETBAARHEID
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
26 mrt. juf Nanda vrij (juf Conny)
27 mrt. juf Joke vrij (juf Connie)
4 apr. juf Joke vrij (juf Connie)
5 apr. juf Anja (juf Anthony)
6 apr. juf Anja (juf Trix)

JARIGEN
Tot aan de volgende nieuwsbrief zijn
de volgende kinderen jarig:
26 mrt
27 mrt
27 mrt
28 mrt
29 mrt
30 mrt
30 mrt
1 apr
1 apr

Zinan Rijgersberg
Estelle Boot
Thijs Vervaart
Joep Tuitel
Stan van Gink
Eline Melisse
Mieke Wortman
Souraya Daoudi
Nina Haarlem

7
1-2A
1-2B
4
4
7
1/2B
7
8

2 apr
3 apr
3 apr
4 apr

Fenna Vervuren
Marit Kooyman
Roël Krijnen
Enzo Vonk

3-4
8
6
3

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

LEERLINGENRAAD
Sinds kort heeft de Boemerang een
leerlingenraad. Deze bestaat uit 6
leerlingen: 2 uit groep 6: Evy en
Tamara, 2 uit groep 7: Sabrin en
LiQing en 2 uit groep 8: Tobias en
Marit. Het is de bedoeling dat zij
regelmatig bij elkaar komen en goed
luisteren naar andere kinderen om te
horen wat er leeft binnen de school en
aan welke zaken aandacht besteed
zou kunnen of moeten worden.
Voortaan zullen zij ook zelf verslag
doen via de nieuwsbrief.
Twee leden stellen zich nu voor:
Hoi ik ben Marit Kooyman en ik zit in
groep 8 mijn laatste jaar.
Ik vind het leuk dat ik voor de
leerlingen raad uitgekozen ben.
Samen met Tobias vertegenwoordigen
wij groep 8 en de andere klassen. We
hopen leuke dingen te verzinnen en
waar te laten maken. Als jullie ideeën
voor mij hebben laat het me dan
weten!
Groetjes Marit.
Hoi ik ben Evy,
Ik ben 10 jaar en zit in groep zes.
Mijn hobby's zijn zwemmen, hardlopen
en buitenspelen.
Mijn doel om te bereiken met de
leerlingenraad is, proberen om school

en alles wat met school te maken heeft
leuker te maken.
Zodat kinderen de leerstof sneller
snappen en dan is het ook makkelijker
en leuker om het te leren.
En dan hoop ik dat de kinderen meer
zin hebben om naar school te gaan.

interactief muzikaal programma. Ook 2
leerlingen van onze school waren
daarbij aanwezig. Het stokje van de
cultuurestafette zal steeds worden
overgedragen aan een volgende
school en op 26 juni is de Boemerang
aan de beurt . Dan wordt het
convenant officieel getekend

De volgende bijeenkomst van de
leerlingenraad zal zijn op 12 april. Dan
gaan ze in gesprek met iemand van de
gemeente die bezig is om de
speelplekken in de wijk Krooswijk op te
knappen

JUF ANNEMARIE
Wegens ziekteverlof zal juf AnneMarie
enige tijd niet aanwezig zijn op school.
Voorlopig zal zij worden vervangen
door juf Thalissia Aluy op donderdagen
en door juf Adrie v.d. Klundert op
vrijdagen.

CULTUURESTAFETTE
De 16 scholen vallend onder ons
bestuur Stichting OBO besteden de
komende jaren speciale aandacht aan
cultuureducatie en “vaardigheden van
de 21e eeuw”. Om zich hiermee te
conformeren gaan alle OBO-scholen
een convenant ondertekenen. Het
startschot voor de cultuurestafette was
afgelopen donderdag op OBS de Linde
in Oud Gastel met een wervelend

SAFE THE DATE
Het is nog ver weg, maar op dinsdag
26 juni zal het aankomende
cultuurthema grootst worden
afgesloten!
We vragen bij deze al of er ouders zijn
die ons in de ochtend kunnen helpen.
Er zijn zo`n 45 ouders nodig.
We kunnen nog niet heel veel
verklappen, maar u als ouder zal in de
ochtend worden ingezet bij een
activiteiten circuit als begeleider.
Na de middagpauze is er geen hulp
meer nodig, maar het is zeker de
moeite waard om wel aanwezig te zijn!

U kunt zich opgeven via de eigen
leerkracht.
In de komende nieuwsbrieven volgt
meer informatie.
Maar zorg alvast dat 26 juni in uw
agenda staat!!!

THEMABIJEENKOMST
Scheiden en hoe nu verder?
Wanneer: donderdagochtend, 29
maart 10.00-12.00
Waar: Serena, Zandberg 1, in
Zevenbergen
Toegang: gratis, aanmelden voor 26
maart
Heeft u te maken met een scheiding;
of kent u iemand die in deze situatie
zit? Wilt u graag meer informatie en
advies? Of wilt u met anderen hierover
in gesprek gaan? Kom dan naar de
themabijeenkomst over scheiden. Er
zijn op deze ochtend een mediator,
een ervaringsdeskundige en
maatschappelijk werkers aanwezig
die uitleg geven over dit onderwerp.
Daarnaast heeft u de gelegenheid om
vragen te stellen.
Wilt u zich aanmelden via mail:
merle.dekker@surpluswelzijn.nl of
bellen/appen naar
06-53255447. Daar kunt u ook alvast
vragen doorgeven die u graag
beantwoord ziet bij de bijeenkomst.

KRULLEN EN SNIPPERS
Vanaf dinsdag 3 april is er vanaf half 4
houtbewerking op de Regenboog. De
kosten zijn € 32,50 voor zes lessen.
Er kunnen maximaal 17 kinderen
meedoen. Meer informatie via 0626744248.

PLUSKLAS:
Omdat juf Angela ziek is, gaat de
plusklas voor groep 7/8 komende

weken niet door. We hopen dat juf
Angela snel weer beter is.

ZONDER BOER GEEN VOOR:
De gemeente Moerdijk organiseert een
leuke tentoonstelling over “Zonder boer
geen voer”. De tentoonstelling is te
bezoeken op een tweetal locaties.
Vanaf 14 maart tot 9 mei 2018 zal de
expositie Zonder boer geen voer gratis
te bezichtigen zijn bij de
Kinderboerderij “De Dierenploeg”
Vlimmeren 1 in Zevenbergen. De
openingstijden van de expositie zijn op
de woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 13.30-16.30 uur.
Na 9 mei 2018 zal de tentoonstelling
verhuizen naar het Nationaal VlasserijSuikermuseum Stoofdijk 1a in
Klundert. Ook hier zal de expositie
Zonder boer geen voer gratis te
bezichtigen zijn. De openingstijden van
het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum
zijn woensdag van 9.30 - 17.00 uur en
op zaterdag- en zondagmiddag van
13.30 tot 17.00 uur.

OVERBLIJVEN:
Beste ouders/verzorgers,
Vanuit de overblijf is het idee ontstaan
om een GEZONDE WEEK te
introduceren.
Vanaf de eerste maandag van de
maanden april, mei en juni krijgen de
overblijfkinderen een week lang
gezonde snacks tijdens het overblijven.
Dit kan zijn cherry tomaatje, stukje
komkommer, stukje paprika, worteltje,
stukje appel of banaan of stukjes
mandarijn.
We hopen dat alle kinderen er heerlijk
van zullen genieten.
Het team van de overblijf.
Aanmeldformulier:
Willen de ouders van de kinderen die
regelmatig overblijven een
aanmeldformulier volledig invullen en
retourneren? Er zijn een aantal
formulieren waarop een

telefoonnummer en een e-mailadres
op staan die niet meer gebruikt
worden. Zodoende bent u als ouder
voor ons niet bereikbaar.
Mocht u nummer veranderd zijn geef
dit dan z.s.m. door via :
deboemerangoverblijfbestuur@hotmail
.com
Het team van de overblijf!

NIEUWS VAN DE
BOEMELTJES
We hebben weer een paar nieuwe
peuters erbij. Ze heten Milan van Meer,
Nova Winnubst, Matiaz van der
Giesen, Bertus Godtschalk, Thijs
Nuijten en Teije van den Berg. We
wensen ze veel plezier op peuter
opvang De Boemeltjes.
Verder hebben we komende week een
paas ontbijt op de peuter opvang. We
vragen of de ouders de peuters op tijd
op de peuter opvang willen brengen.
Dan kunnen we namelijk om 8:30 uur
met het ontbijt beginnen.
De vraag aan de ouders is of ze
alstublieft de naam van de peuter in de
jassen willen schrijven, het komt wel
eens voor dat als we buiten willen
spelen de peuter niet goed weet of het
zijn/haar jasje is.
Verder kan ik u vertellen dat juf Rita
afgelopen dinsdag even op de peuter
opvang is geweest om de klassen foto
te maken met de peuters. Het gaat
gelukkig weer een stukje beter met
haar. We wensen haar een spoedig
herstel en hopen haar weer snel op de
peuter opvang te zien.
Groetjes van de leidsters

