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KALENDER
25 mei Basketbalclinic groep 8 tijdens
gymles
29 mei tot 1 juni Avond 4-daagse
11 juni Schoolreis
17 juni Vaderdag
18 juni Streetwise
21 juni studiedag: alle leerlingen vrij

DATA LANGE(RE) TERMIJN
26 juni Grootse afsluiting Ridders en
Kastelen
29 juni Afscheid juf Mariette
2 juli Derde rapport
3 juli Musical voor hulpouders
5 juli Afscheidsavond groep 8
6 juli 12.00u. start zomervakantie

COMPENSATIEVERLOF,
DUURZAME INZETBAARHEID
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
22 mei juf Joke vrij (juf Anne-Marie)
28 mei juf Nanda vrij (juf Conny)
29 mei juf Joke vrij (juf Connie)
30 mei Meester Corné gedrag (juf
Anne-Marie)
30 mei juf Joke vrij (juf Connie)

JARIGEN
Tot aan de volgende nieuwsbrief zijn
de volgende kinderen jarig:
24-05
27-05
28-05
28-05
28-05
29-05
31-05
01-06
03-06

Yano Korstmit
Aidan Nasirkhan
Kayley Antens
Imad El Kaychouhi
Andrei Saghel
Regina Lodewijks
Lucas de Koning
Victoria Blouw
Ben de Deugd

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

Loïs van Bers

3-4

Felicitaties voor juf Mariette, die op 27
mei jarig is. Hiep, hiep, hoera voor alle
jarigen, een hele fijne verjaardag
gewenst.

WELKOM OP SCHOOL
Op 15 mei is Daniel Nelemans gestart
in 1/2A. We wensen hem een fijne tijd
toe op de Boemerang.

AFWEZIGHEID JUF ANJA
Wegens ziekte zal juf Anja wat langere
tijd niet op school aanwezig zijn.
Voorlopig zal zij vervangen worden
door juf Adrie v.d. Klundert. Via deze
weg wensen wij juf Anja van harte
beterschap.

ANWB STREETWISE

Op 18 juni ANWB Streetwise, een
spannend verkeersprogramma.
ANWB Streetwise leert alle kinderen
van de basisschool beter om te gaan
met het huidige verkeer.
De Boemerang vindt het belangrijk die
‘straatwijsheid’ mee te geven en biedt
de kinderen graag ANWB Streetwise
aan.
In verschillende praktijklessen leren
de kinderen over het gebruik van
gordels, kinderzitjes, remweg en
reactiesnelheid. ANWB Streetwise
bestaat uit 4 onderdelen:
-

In Toet toet leren de kinderen
van groep 1 en 2 in de

speelzaal verkeersgeluiden
herkennen en oefenen het
veilig oversteken. Daarnaast
wordt geoefend met de
autogordel in combinatie met
het kinderzitje.
-

Tijdens Blik en klik leren de
kinderen van groep 3 en 4 in de
gymzaal over veilig oversteken.
Het belang van het dragen van
de gordel en gebruik van een
kinderzitje in de auto wordt
geoefend met een spannende
gele elektroauto. Groep 3
vertrekt om 08:30 uur meteen
naar de Droge Mark. Groep 3/
4 krijgt daar de les van 10:15
uur tot 11:45 uur. En ’s
middags zal groep 4 meteen
om 13:00 uur daar naar toe
gaan.

-

Hallo auto leert de kinderen
van groep 5 en 6 over de
remweg van een auto en de
invloed van reactietijd op die
remweg. Kinderen nemen zelf
plaats op de bijrijdersstoel van
een ANWB lesauto en mogen
zelf remmen. Ook het belang
van het dragen van een
veiligheidsgordel en een
stoelverhoger komt in deze les
aan bod. Groep 5 en 6 moeten
met de fiets. Om 08:15 uur zal
meester Corné al op de
parkeerplaats van Seolto zijn.
Groep 5 moet dus meteen
naar het parkeerterrein van
Seolto. Groep 6 vertrekt met
de juf rond 10:00 uur. De les
duurt tot 11:45 uur. Groep 6
komt met z’n allen terug
gefietst.

-

Trapvaardig tenslotte traint de
kinderen van groep 7 en 8 op
het schoolplein in praktische
fietsvaardigheid. De leerlingen
fietsen over een uitdagend
parcours en trainen moeilijke

manoeuvres. Ook rijden ze met
een zware rugzak op. Hiermee
worden de kinderen voorbereid
op het zelfstandig fietsen naar
de middelbare school. Groep 7
en 8 moeten met de fiets naar
school in de ochtend. De les
zou op het schoolplein
gehouden worden!
Daarnaast is er de iCheck, waarmee
een simpele maar doelmatige
indicatieve oogmeting uitgevoerd
wordt. De iCheck is speciaal
ontwikkeld voor ANWB Streetwise en
is een vast onderdeel van Blik en klik.
Daarnaast wordt er een iCheck
uitgedeeld voor de groepen 5 t/m 8,
waarmee de leerkracht zelf in de klas
de oogmeting kan uitvoeren.

SCHOOLREIS
Maandag 11 juni is het weer zo ver,
dan gaan de leerlingen van groep 1 t/m
7 op schoolreis. Alle kinderen moeten
gewoon om 08:30 uur op school
aanwezig zijn, maar de groepen
vertrekken op verschillende tijden.
Groepen 1/ 2 vertrekken meteen om
08:30 uur naar een speelboerderij in
Wagenberg. Zij zullen rond 13:30 uur
weer terug zijn op school.
Groepen 3, 3/4 en 4 gaan naar
Plaswijckpark in Rotterdam. Zij
vertrekken pas rond 09:15 uur en
zullen rond 17:15 uur terug zijn op
school.
Groepen 5 en 6 gaan naar de Efteling.
Zij vertrekken om 09:00 uur en zullen
rond 17:30 uur weer terug zijn .
Groep 7 gaat naar Drievliet. Ook zij
vertrekt om 09:00 uur en zal rond
17:30 uur weer terug zijn.
We hebben nog wat belangrijke
aandachtspunten voor alle kinderen
en begeleidende ouders:
- Er mogen geen foto’s worden
gemaakt en gedeeld worden op
sociale media i.v.m. de
privacywet.

-

-

-

Er mag geen zakgeld mee
worden genomen.
Pas de kleding aan op het weer,
dus bij regen wellicht een
regenjas mee en bij zonnig weer
is insmeren een advies.
De leerlingen mogen snoepje
meenemen, maar beperk dit
alstublieft!
Voldoende drinken en eten is
wel fijn.

We wensen iedereen een fijn
schoolreisje!

VERKEER
Verkeer in groep 3/4
In het begin van het schooljaar hebben
we het gehad over de plaats van de
voetganger in het verkeer. Op de
stoep, hoe moet je oversteken. Waar
loop je als er geen voetpad is of als de
stoep opgebroken is.
Ook hebben we het in de winter gehad
over opvallen in het donker, het
gebruik van lichte kleren en
reflectoren.
Steeds hebben we gepraat over veilige
en onveilige situaties, in huis maar ook
in de buurt.
Vanaf 23 mei gaan we fietsen op het
schoolplein, fietsbeheersing. Hier
oefenen we o.a. : Proberen snel op te
stappen en zonder te slingeren te gaan
fietsen. Omkijken voordat je richting
aangeeft om een bocht te maken. En
hierbij ook niet gaan slingeren, stoppen
voor een stopstreep.

THEMA RIDDERS EN
KASTELEN
Ridders en kastelen
Het nieuwe thema van cultuur is
Ridders en kastelen. Langzaamaan
zult u de school omgetoverd zien
worden in “Chateau de Boemerang”,
want alle klassen zijn enthousiast
begonnen met knutselen en
vormgeven aan het thema.

Zoals u in nieuwsbrief 14 heeft kunnen
lezen sluiten wij dit thema groots en
spectaculair af op 26 juni!
Voor deze afsluiting is in de ochtend
ouderhulp nodig. Totaal ongeveer 45
ouders; de ene helft voor de
bovenbouw, de andere helft voor de
onderbouw.
U wordt of ingezet om een groepje te
begeleiden of u staat bij een onderdeel
van een activiteitencircuit. Dit alles
onder begeleiding van een externe
organisatie, die `s ochtends alle ouders
middels een briefing op de hoogte
brengt.
U kunt zich opgeven via de eigen
leerkracht.

Voor kinderen die op vaste dagen overblijven werken we met overblijfabonnementen. Deze
gelden voor een vastgestelde periode. De overblijfabonnementen moeten VOOR aanvang
van de vastgestelde periode betaald zijn.
De bedragen van de overblijfabonnementen kunt u overmaken op:
bankrekeningnummer IBAN: NL55RABO015.98.36.344 t.n.v. Overblijf De Boemerang
onder vermelding van naam kind(eren), groep en periodenummer.
Dit kan zijn periode 1, 2, 3 of 4.
De kosten voor de verschillende abonnementen zijn:
Periode nummer

1

Welke maanden

20 augustus 2018
tot en met 4
november 2018

2

5 november 2018
Tot en met
27 januari 2019

3

28 januari 2019
Tot en met
14 april 2019

4

15 april 2019
Tot en met
7 juli 2019

Korting bij
betaling per jaar

Jaar abonnement

aantal keer per
week vast
overblijven
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Bedrag

€ 17,50
€ 35,00
€ 52,50
€ 70,00
€ 17,50
€ 35,00
€ 52,50
€ 70,00
€ 15,75
€ 31,50
€ 47,25
€ 63,00
€ 15,75
€ 31,50
€ 47,25
€ 63,00
€ 50,00
€100,00
€ 150,00
€ 200,00

LET OP!!!!
Als u gebruik wilt maken van de korting bij een jaar abonnement, dan dient u het
abonnementsbedrag voor 1 Juni 2018 te voldoen op onderstaande bankrekeningnummer
o.v.v. naam kind(eren) en groep
Voor kinderen die af en toe overblijven kunnen er strippenkaarten gekocht worden.
De bedragen voor de strippenkaarten kunt u overmaken op :
IBAN: NL55RABO015.98.36.344 t.n.v. Overblijf De Boemerang
onder vermelding van naam kind(eren), groep en strippenkaart.
De strippenkaart blijft geldig tot het einde van de schoolperiode van uw kind of kinderen.
Aan het eind van de schoolperiode dient u zelf te vragen om teruggave van de restende
overblijfstrippen.
De kosten van de strippenkaart zijn:
- 10 strippenkaart € 20,00
- 20 strippenkaart € 37,50
- 30 strippenkaart € 55,00
Als u meer dan 1 kind op school heeft, dan gebruiken alle kinderen dezelfde strippenkaart.

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):___________________________________________

