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KALENDER
7 mei

Inloopspreekuur Toos de Moor
vanuit het CJG op de
Boemerang van 15.00 tot
16.00u.
9 mei Juf Angela en juf Jeannette
vieren hun verjaardag in de
klas.
10 mei Hemelvaart
11 mei alle leerlingen vrij
13 mei Moederdag

DATA LANGE(RE) TERMIJN
21 mei eerste Pinksterdag
22 mei tweede Pinksterdag (alle
leerlingen vrij
29 mei tot 1 juni avond 4-daagse
21 juni studiedag: alle leerlingen vrij

COMPENSATIEVERLOF,
DUURZAME INZETBAARHEID
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
7 mei. juf Nanda vrij (juf Conny)
8 mei. juf Nanda vrij (juf Conny)
9 mei. juf Joke vrij (juf Connie)
14 mei. Juf Anthony vrij
15 mei. Meester Corné gedrag (juf
Anne-Marie)
15 mei. juf Joke vrij (juf Connie)

Tot aan de volgende nieuwsbrief zijn
de volgende kinderen jarig:
Elin Timmers
Ivana Nduwayo
Julian Kloeg
Nayeli Bollekamp
Amy Mensen

Tessa Vervloed
Owin van den Berk
Thomas v.d.Horst
Evy Antens
Tessa Musch

5
3
6
1-2A
7

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

WELKOM OP SCHOOL
Joep van Hooijdonk (1/2B) en Indy
Maagdelijk (1/2A) zijn begonnen op
onze school. Welkom!

NIEUWE DIRECTEUR
Zoals u weet stopt juf Mariëtte aan het
einde van het schooljaar als directrice
op de Boemerang. Voor de vakantie
bent u door het schoolbestuur (OBO)
geïnformeerd over haar opvolging.
Meneer Marc, die nu al 1,5 dag per
week werkzaam is als mededirecteur
zal vanaf het nieuwe schooljaar fulltime werkzaam zijn op de Boemerang.
Beste ouders, verzorgers en
leerlingen,

JARIGEN

24-04
27-04
06-05
09-05
10-05

15-05
17-05
17-05
20-05
20-05

5
1-2A
7
7
3-4

Vanaf augustus 2016 vorm ik samen
met juf Mariëtte de directie van de
Boemerang. Daarnaast ben ik ook nog
directeur van basisschool de Windhoek
in Terheijden. Vanaf het nieuwe
schooljaar komt hier verandering in en
zal ik volledig op de Boemerang
aanwezig zijn. Ik ben hier ontzettend
blij mee en kijk er naar uit om samen
met het team, ouders en natuurlijk
onze leerlingen aan de slag te gaan.
De afgelopen vier jaar heb ik met
ontzettend veel plezier op de
Windhoek gewerkt, ik laat daar iets

heel dierbaars achter. Echter is ieder
afscheid het begin van iets nieuws.
Omdat ik maar 1,5 dag per week
aanwezig ben zal ik mezelf verder
even voorstellen. Ik ben Marc
Embregts 38 jaar, geboren en
opgegroeid in Oudenbosch. Ik ben
getrouwd met Sabrina en samen met
mijn drie kinderen, Tijme (12 jaar),
Jesse (10 jaar) en Zeppe (7 jaar) woon
ik in Oosterhout. Ik ben 14 jaar
werkzaam in het onderwijs waarvan 10
jaar voor klas en 4 jaar als directeur.
In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen
en train en coach ik het voetbalteam
van één van mijn kinderen. Daarnaast
hou ik erg van koken en ben ik een
echt familie mens. Tot ziens op de
Boemerang!

HINKEL CHALLENGE
Hieronder kunt u het bedrag lezen wat
de Boemerang heeft opgehaald voor
onze ambassadeur van de stichting
Opkikker, Tenley Lips. Dit alles met
een lege flessenactie en met de hinkel
challenge op de Koningsspelen door
de onderbouw. Wij hopen dat ze het
geld goed gaan gebruiken en danken u
hartelijk voor de fantastische bijdrage.

VAKANTIEROOSTER VOOR
HET SCHOOLJAAR 2018-2019
Herfstvakantie: 15-10 tot 19-10
Kerstvakantie: 24-12 tot 4-01-2019
Carnavalsvakantie: 4-03 tot 8-03
Meivakantie: 22-4 tot 3-05
(2e Paasdag, Koningsdag en
Bevrijdingsdag vallen allemaal in de
meivakantie)
Hemelvaart: 30-05 en 31-05
2e Pinksterdag: 10-06
Zomervakantie: 8-07 tot 16-08

GEBOREN
Op 28 april is de zoon van juf Nicky
geboren. We feliciteren haar hartelijk
en wensen haar heel veel geluk met
Jens.

VERKEER IN GROEP 8
In groep 8 hebben wij het de afgelopen
weken bij verkeer gehad over
bijzondere verkeerssituaties, omdat dit
in het echte leven ook vaak voorkomt
was deze les heel leerzaam.
In de groep hebben we de
verschillende situaties bekeken en
besproken. De kinderen weten nu wat
ze moeten doen bij
wegwerkzaamheden, hoe ze zich
moeten gedragen in een woonerf en
wat ze moeten doen wanneer ze in
een grote groep fietsen.

Ook hebben we het gehad over de
veiligheid, welke lichten zitten er op je
fiets en wanneer ben je nou echt veilig
aan het fietsen?
Dit alles hebben we mooi kunnen
toepassen voor de vakantie tijdens de
Koningsspelen, iedereen is toen op de
fiets gestapt en heeft in Zevenbergen
rondgefietst. De kinderen hebben zo
mooi de theorie in de praktijk kunnen
uitvoeren.
In de volgende lessen gaan we het
hebben over het reizen met het
openbaar vervoer. Sommige kinderen
zullen volgend jaar misschien wel met
de trein of bus naar school moeten.

voor de ouders en grootouders. We
hebben de cadeautjes voor moeder
dag al meegegeven, dit in verband met
de vakantie. Verder willen wij vragen
aan de ouders of U alstublieft de naam
van de peuter in zijn of haar jasje wil
schrijven. Als wij buiten gaan spelen
weten sommige peuters niet welk jasje
ze aan moeten. Juf Rita is op het
moment nog ziek en zij is aan haar
hand geopereerd. Juf Rita zal pas
volgend school jaar weer beginnen.
We zijn blij dat Juf Nicole haar
vervangt totdat Juf Rita weer beter is.
Groetjes De Leidsters

OPROEP MR EN OVERBLIJF
NIEUWS VANUIT DE
BOEMELTJES:
We hebben het oude Thema "Eet
Smakelijk" afgesloten. De peuters
hebben een liedje gezongen en we
hebben appels uit de boom geplukt. Dit
was erg leuk om te horen en te zien

Hieronder vindt u een brief vanuit de
MR in verband met nieuwe
verkiezingen en een brief van de
overblijf.

Beste ouders,
Binnen de medezeggenschapsraad (MR) van De Boemerang nemen twee ouders
aan het eind van het schooljaar afscheid. Omdat de MR bestaat uit de directrice,
drie leerkrachten en drie ouders betekent dit dat er per volgend schooljaar twee
vacature ontstaan voor de oudergeleding. Daarom doen wij een oproep aan ouders
en verzorgers om zich aan te melden voor de medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad denkt mee over het beleid van de school. De MR heeft
vaak een adviserende en soms beslissende taak. Uiteraard kun je elk onderwerp
waar je ideeën of zorg over hebt met betrekking tot de visie of het beleid van de
school op de agenda laten zetten. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Op
de website van de school staat een beschrijving van de Medezeggenschapsraad.
http://www.basisschooldeboemerang.nl/medezeggenschapsraad/.
In de afgelopen jaren heeft de MR bijvoorbeeld actief meegedacht in hoe de
werkdruk voor leerkrachten kan worden teruggebracht, de ambities van school op
het gebied van 21st century skills en het vergroten van ouderbetrokkenheid. Ook
heeft de MR het financieel beleid van de school besproken en bijgedragen in de
aanstelling van directie en leerkrachten. Nu De Boemerang gaat doorontwikkelen
naar een integraal kindcentrum (IKC) breekt er een spannende nieuwe tijd aan,
waarin veel keuzes zullen moeten worden gemaakt die bepalend zijn voor de
toekomst van de school. Een krachtige MR is dus van groot belang.
De procedure ziet er als volgt uit. Je kunt je aanmelden tot en met dinsdag 29 mei
door een mail te sturen naar mr@basisschooldeboemerang.nl. Schrijf in je mail een
korte motivatie waarom je lid wil worden van de MR.
Wanneer één kandidaat zich meldt, dan wordt deze automatisch lid van de MR, en
zal aan het begin van schooljaar 2018-2019 opnieuw een sollicitatieprocedure
worden gevolgd voor het tweede lid. Mochten zich slechts twee kandidaten melden,
dan worden deze automatisch lid van de MR. Wanneer meerdere kandidaten zich
melden worden verkiezingen gehouden. In dat geval plaatsen we de motivaties van
alle kandidaten in de nieuwsbrief van maandag 4 juni. Het is mogelijk om te
stemmen vanaf dinsdag 5 juni tot en met woensdag 13 juni door een stemformulier
op te halen bij Tonny en deze ingevuld in de stembus op school te doen. Per gezin
kan één keer gestemd worden en op slechts één kandidaat. Ook de leerkrachten
mogen hun stem uitbrengen. Op woensdag 13 juni komt de medezeggenschapsraad
bij elkaar om de stemmen te tellen. Deze bijeenkomst is uiteraard openbaar. De
uitslag wordt dezelfde avond gecommuniceerd naar de kandidaten en opgenomen
in de nieuwsbrief van maandag 18 juni.
Met vriendelijke groet,
De Medezeggenschapsraad

Nieuws vanuit de overblijf:
Vandaag hebben we weer de gezonde week, helaas is er donderdag en vrijdag geen
school, dus doen we het 2 dagen, 1 dag fruit en 1 dag groenten. Hopelijk is het weer net
zo’n succes als de vorige keer.
Daarnaast zijn wij met spoed op zoek naar vaste overblijfkrachten, zoals ouders,
verzorgers, opa’s en oma’s , oppas, oom of tante noem maar op, die of voor vast of op
oproepbasis de overblijf willen doen.
We komen voor volgend jaar echt mensen te kort, en als we niet voldoende
overblijfkrachten hebben kunnen wij niet de veiligheid van de kinderen waarborgen,
waardoor wij dan dus niet meer de overblijf kunnen blijven garanderen… al kunt u maar
1 x in de week of zelfs 1x per 2 weken alle hulp is welkom. Daarnaast staat er ook nog
een kleine vergoeding tegenover, en uw kind(eren) hoeven voor die dag niet te betalen..
dus het is een win-win situatie….
We hopen dat er een aantal personen zijn die zich geroepen voelen en ons willen komen
versterken voor het aankomende schooljaar. U kunt zich aanmelden door een mail te
sturen naar : deboemerangoverblijfbestuur@hotmail.com
Alvast bedankt vanuit bestuur.

AANMELDFORMULIER VOOR HET OVERBLIJVEN OP
BASISSCHOOL DE BOEMERANG 2018– 2019
Ondergetekende wil graag tijdens het schooljaar 2018 /2019
zijn/haar kind(eren) gebruik laten maken van de overblijfvoorziening volgens
onderstaande opgave:
Naam kind

groep 2018/2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Graag willen we ook weten of u gebruik wenst te maken van abonnementen voor het
overblijven of dat u gaat werken met strippenkaarten.
Maakt gebruik van :
o Abonnement vaste dagen
o maandag
o dinsdag
o donderdag
o vrijdag

o abonnement flexibele dagen
o 1 dag
per week
o 2 dagen per week
o 3 dagen per week
o 4 dagen per week

o strippenkaart
als u voor flexibele dagen kiest dan moet u wel ’s ochtends aangeven of uw kind
overblijft. Ook met een abonnement voor vaste dagen kunt u binnen een
schoolweek schuiven met de dagen.
Als er bijzonderheden zijn die van invloed kunnen zijn op het gedrag van uw kind(eren)

of waarvan de overblijfkrachten op de hoogte moeten zijn dan kunt u die hieronder
aangeven.
--------------------------------------------------------------------------------------------------In geval van nood:
Naam

adres

telefoonnummer vast / mobiel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Huisarts………………………………………………………………….tel. nr.
Ondergetekende is op de hoogte van de kosten van het overblijven en van de
overblijfregels.
Naam

________________________________________________________

Handtekening_____________________________________________________
e-mailadres ( in blokletters):____________________________________________

