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STAKING 13 APRIL

KALENDER
17 t/m 19 apr. CITO eindtoets in gr. 8
20 apr. Koningsspelen
23 apr. t/m 4 mei meivakantie

DATA LANGE(RE) TERMIJN
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
9 apr. juf Nanda vrij (juf Conny
10 apr. juf Joke vrij (juf Connie)
16 apr. juf Nanda vrij (juf Conny)
16 apr. Juf Anthony vrij (juf Anja)
17 apr. juf Joke vrij (juf Connie)
18 apr. juf Joke vrij (juf Connie)

JARIGEN
Tot aan de volgende nieuwsbrief zijn
de volgende kinderen jarig:
9-04
10-04
11-04
12-04
12-04
13-04
18-04
21-04
21-04
24-04

Lara Abas
Levi Bruijnsters
Lois van Amelsvoort
Max Mikkers
Minke Timmers
Maartje van Nooijen
Tamara Musch
Amy Köhler
Roy Penson
Elin Timmers

1-2A
3
4
3-4
1-2A
8
6
4
8
5

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

Ondanks de toegezegde middelen zijn
de stakingsacties nog niet van de
baan. Er is de afgelopen maanden
opnieuw gestaakt en op 13 april
aanstaande zal er in Noord-Brabant en
Limburg gestaakt worden. Er wordt
630 miljoen euro extra geëist voor een
hoger salaris en daar moet voor de
zomer duidelijkheid over komen.
Het bestuur van OBO staat achter de
motieven voor de acties, want ook zij
merken dat het werken in het
basisonderwijs veel van onze mensen
en onze organisatie vraagt. Het
verbeteren van de salarissen in het
primair onderwijs is belangrijk om
werken in het po aantrekkelijk te
maken om er voor te zorgen dat er ook
in de toekomst genoeg leraren zijn om
kwalitatief goed onderwijs te kunnen
bieden aan alle leerlingen. Het bestuur
heeft dit keer besloten om niet
collectief alle scholen te sluiten. Zij
laten het initiatief hiertoe bij de
werknemers van de betreffende
scholen.
De leerkrachten van de Boemerang
hebben besloten om op13 april
gewoon open te zijn. De leraren staken
niet, maar zullen op die dag wel
aangeven waar zij voor staan middels
een paar ludieke acties.

KONINGSSPELEN 20 APRIL
Afgelopen vrijdag heeft u van juf
Yvonne een mail gekregen over de
Koningsspelen op vrijdag 20 april.
Leest u deze mail goed door, zodat u
op de hoogte bent van het programma
van die dag: hoe laat de kinderen op

school moeten zijn, dat er een
continurooster is en dat om 14.00u. de
meivakantie begint. Wij hopen dat wij
kunnen rekenen op voldoende
hulpouders die dag. Voor de
onderbouw vindt er die middag een
hinkel-challenge plaats, waarbij de
opbrengsten zijn voor Stichting
Opkikker.
Hinkel-challenge voor Stichting
Opkikker

Op vrijdag 20 april wordt er op het
schoolplein van 13.00-14.00 uur een
hinkel-challenge gehouden voor alle
kinderen uit groep 1 t/m 4. De
bedoeling is dat de kinderen
gesponsord worden door ouders,
familie, vrienden, buren etc om zoveel
mogelijk geld op te halen voor stichting
Opkikker.
De kinderen krijgen een brief mee met
daarbij een sponsorlijst.
U bent van harte uitgenodigd om de
kinderen hierbij aan te moedigen, of
misschien wel een spelletje mee te
spelen!
We hopen op jullie bijdrage!
Tenley Lips,
Ambassadeutr van de Stichting
Opkikker

VERKEERSENQUETE
De gemeente Moerdijk heeft gevraagd
of wij willen meedoen aan een enquête
rondom de veiligheid binnen het
verkeer van school naar huis. Omdat u
in de tweejaarlijkse vragenlijsten zelf
ook vaak aangeeft dat het niet zo goed
gesteld is met de verkeersveiligheid
rondom de school leek het ons een
goed idee om hieraan mee te doen.
Hieronder een brief van de gemeente
met wat meer informatie:
Beste ouder/verzorger,
Ik ben Dennis Bakx, stagiair bij de
gemeente Moerdijk. De komende
maanden doe ik onderzoek naar de

looproutes van kinderen en ouderen.
Het doel van mijn onderzoek is
maatregelen aan de gemeente
aanbieden om de verkeersveiligheid
voor deze doelgroepen te verbeteren.
Voor mij is het noodzakelijk om te
weten hoe kinderen naar school lopen
en of zij onderweg gevaarlijke situaties
tegenkomen. Op korte termijn krijgen
de leerlingen van groep 5 tot en met 8
een korte enquête mee naar huis die
zij samen met u kunnen invullen. Naar
schatting duurt het invullen ongeveer 5
tot 10 minuten. Mocht uw kind niet in
groep 5 tot en met 8 zitten en u toch
een bijdrage zou willen leveren aan de
veiligheid van de looproutes of
wanneer u vragen, tips of suggesties
heeft, kunt u mij mailen. Mijn mailadres
is: dennis.bakx@moerdijk.nl. U kunt de
vragenlijst weer inleveren bij de
leerkracht van uw kind.
Hopend u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben en alvast
bedankt voor de medewerking!
Met vriendelijke groet,
Dennis Bakx
Stagiair Verkeer Gemeente Moerdijk

LEERLINGENRAAD
Nog 2 leerlingen van de leerlingenraad
stellen zich aan u voor:
Ik ben Liqing
Ik ben 10 jaar oud en ik zit in groep
7.Mijn hobby’s zwemmen, karate,
fietsen en lachen met mijn vrienden. Ik
hoop dat ik jullie kan helpen met de
problemen die jullie zullen kunnen
hebben. We willen met groep 7 zorgen
dat de school nog beter wordt en ook
met groep 8. We hopen dat het gaat
lukken. En we hopen dat iedereen op
deze school komt

Groetjes Liqing
Ik ben Sabrin
ik ben 12 jaar oud en zit in groep 7
mijn hobby’s zijn turnen met
vriendinnen kletsen en slaapfeestjes.
we willen met groep 7 een geld
inzameling houden voor vluchtelingen
en ik hou van mensen te helpen die
het moeilijk hebben. en we willen met
groep 7 de school beter maken ook
met groep 8.We hopen dat gaat
lukken. en we hopen dat heel veel
kinderen naar de boemerang komen.
En we hopen dat geen 1 kind met een
rot gevoel naar school komt maar we
willen met een blije gevoel.
Groetjes Sab

UIT GROEP 6
Een boze zon
Er was eens een boze zon. En die had
geen zin om te schijnen, maar toen
ging hij toch schijnen en was heel
boos. Dus hij had een boos gezicht,
maar de kinderen waren wel blij. En
alle kinderen riepen:”Jea , en de zon
daar ging het maar slecht mee.
Nikki Broeders, groep 6

nieuwe avonden gepland. Wij (de
Vrijwilligerscentrale en van der Perk
groep) nodigen je hiervoor van harte
uit.
Benieuwd naar hoe je kanalen als
facebook, Instagram en Snapchat kunt
inzetten voor groei (in leden én
betrokkenheid) voor jouw vereniging?
Dan zien we je graag op
maandagavond 16 april!
De training plaats bij MFC de Kristal in
Zevenbergen.
Kristallaan 25c. Graag aanmelden voor
9 april.
De inloop is vanaf 19.15 uur en we
starten om 19.30 uur. Het inhoudelijke
deel is uiterlijk 22.30 uur afgelopen.
In een interactieve en boeiende avond
nemen we deelnemers mee op een
avontuurlijke reis. Een reis waarin we
delen vanuit onze rijke ervaring met
social media marketing.
Deze avond is voor beginners én
professionals interessant. We zullen
vragen beantwoorden als:
 Waarom is social media zo
onmisbaar ?
 Hoe gebruik je social media
optimaal?
We willen deze avond na de inleiding
opsplitsen in 2 groepen. Geef bij je
aanmelding aan of je beginner (of nog
niet eens begonnen J ) of professional
bent.
Deze avond is kosteloos en voor uw
inspiratie!
Wel vragen we om aan te melden via
vwc-moerdijk@surpluswelzijn.nl

INSPIRATIEAVOND
Vanwege het succes van de
kennissessies over social media
staan er voor komend seizoen weer

DIKKE BANDEN RACE
Op zondag 6 mei is in Standdaarbuiten
de Dikke Banden Race. Schrijf je in

voor 29 april via
dikkebandensdb@ziggo.nl.
Groep 3 tot 6 rijden 1 ronden
Groep 7 tot 8 rijden 2 ronden
Deelnemers zijn verplicht een helm te
dragen. Deze is te leen bij de
organisatie.

OVERBLIJF
Graag willen we vermelden dat de
eerste dag van onze GEZONDE
WEEK met véél enthousiasme door de
overblijfkinderen is ontvangen! We zijn
begonnen met groente o.a. paprika,
cherry tomaten, komkommer en
wortels. Hiermee willen wij ook Albert
Heijn Zevenbergen bedanken voor het
sponseren van onze GEZONDE
WEEK. De overblijf kinderen hebben
genoten van het gezonde "snoep!"
Groetjes van het team van de overblijf!

AVOND4DAAGSE
ZEVENBERGEN
De 45ste avond4daagse in
Zevenbergen georganiseerd door
Groene Ster is van 29 mei t/m 1 juni
2018.
Sinds vorig jaar zijn er voor alle
afstanden en alle dagen nieuwe routes
met op de laatste avond een
gezamenlijk defilé vanaf de Zeestraat.
Via facebook.com/a4dzvb zijn de
routes gepubliceerd.
De 10km vertrekt alle avonden om
18:30 uur. De 6km vertrekt alle
avonden aansluitend aan de 10km. De
3km vertrekt de eerste 3 avonden

aansluitend aan de 6km en op vrijdag
om 19:15 uur.
Om de deelnemers veilig te laten
oversteken zijn er iedere avond 16 tot
18 verkeersregelaars nodig.
Wilt u of opa/oma of oudere broer/zus
(vanaf 16 jaar) meehelpen? Geef u
dan op via de ouderraad!
Op donderdag houden we weer de
gezonde avond. Voorgaande jaren
waren er nog grappenmakers die
dachten dat we snoepjes in de vorm
van fruit bedoelden, maar dat is
natuurlijk niet de bedoeling.
De kosten bij inschrijven via school
bedragen €4 per persoon. Los
inschrijven bij Groene Ster kan op 7
mei voor €4, op 14 mei voor €5 of op
de eerste avond voor €6. Meer info via
facebook.com/a4dzvb.
Betaling én 4 avonden wandelen geeft
recht op een medaille!
Wandeldiploma’s worden alleen bij
aanmelding via school verstrekt. Sinds
2016 heeft de kWbn een nieuwe
medailleserie gelanceerd. Standaard
krijg je dan ook een medaille van de
nieuwe serie. Groene Ster heeft nog
medailles van de oude serie
beschikbaar. Als je een medaille van
de oude serie voor de oude prijs
(€3,50) wilt, kun je dat bij je opgave
vermelden. Om het administratief
makkelijk te houden betaal je bij
opgave wel €4, als jouw gewenste
nummer van de oude serie
beschikbaar is krijg die medaille én
€0,50 retour.
De verantwoordelijkheid van de
begeleiding van de kinderen ligt bij de
ouders zelf. Kunt u zelf niet meelopen,
vraag dan een andere ouder om uw
kind te begeleiden. Kinderen mogen
niet zonder begeleiding meelopen, ook
niet op de 10 km! (School en Groene
Ster zijn NIET verantwoordelijk voor
deze begeleiding).

