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www.basisschooldeboemerang.nl
e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl

KALENDER
4 juni Inloop CJG voor ouders op
school (15:00u tot 16:00u)
11 juni Schoolreis
17 juni Vaderdag
18 juni Nieuwsbrief 19
18 juni Streetwise
21 juni studiedag: alle leerlingen vrij
26 juni Grootse afsluiting Ridders en
Kastelen

DATA LANGE(RE) TERMIJN
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
4 juni juf Nanda vrij (juf Connie)
5 juni juf Joke vrij (juf Connie)
12 juni Joke vrij (juf Connie)
12 juni Meester Corné gedrag (juf
Anne-Marie)

VRAGENLIJST SOCIALE
VEILIGHEID

JARIGEN
Tot aan de volgende nieuwsbrief zijn
de volgende kinderen jarig:
08-06
09-06
10-06
14-06
16-06

Xaro Leihitu
Kim van Groessen
Bart Visch
Yahya Chtitah
Cloë Teunissen

zomervakantie. Zo tegen het einde van
het schooljaar zijn we druk bezig om
het nieuwe schooljaar in de steigers te
zetten, om alle studiedagen te
plannen, de extra vrij dagen en
natuurlijk zijn we met de
groepsverdeling bezig.
De groepsverdeling vraagt een goed
en zorgvuldig proces. We willen
immers een ideale situatie voor al onze
leerlingen. Met de groepsverdeling
wordt gekeken naar het aantal
groepen, de leerlingaantallen en de
verdeling van leerkrachten over de
diverse groepen. Als team van de
Boemerang zijn we druk bezig om
deze puzzel samen op te lossen. We
hebben er bewust voor gekozen om dit
samen te doen zodat we een zo goed
mogelijk plaatje hebben voor het
nieuwe schooljaar. Omdat we dit
zorgvuldig willen doen kost dit
natuurlijk tijd. Hopelijk heeft u hier
begrip voor. Mocht u vragen hebben
dan kunt u altijd contact opnemen met
meneer Marc.
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SCHOOLJAAR 2018-2019
Nog een kleine vijf weken en dan is het

Elke twee jaar bevragen wij u over de
sociale veiligheid van onze leerlingen.
Afgelopen vrijdag heeft u een e-mail
ontvangen met een link om deze
vragenlijst in te vullen. Wij willen u
vragen om deze vragenlijst z.s.m. in te
vullen en hopen op een hoge
response. Alvast bedankt voor de
moeite.

FOTO’S SCHOOLREIS
Elk jaar mogen we weer rekenen op
hulp van ouders tijdens de schoolreis.

Daar zijn we heel erg blij mee.
Tegenwoordig beschikt iedereen over
een mobiele telefoon waarmee er
foto’s gemaakt kunnen worden en
daarna gedeeld worden op social
media. We willen alle hulpouders
vragen om hier terughoudend mee te
zijn. Alleen vanuit de school zullen er
foto’s op FB gezet worden

OUDERS GEZOCHT VOOR
OPR SWV
Wilt u graag meedenken en meepraten
over hoe het onderwijs in het
samenwerkingsverband in de regio
Roosendaal-Moerwijk wordt ingericht
en waar de speerpunten van het
samenwerkingsverband liggen dan
bent u wellicht de persoon die we
zoeken. De medezeggenschap binnen
het samenwerking is belegd bij de
ondersteuningsplanraad. Ieder
schoolbestuur levert een
vertegenwoordiger aan deze raad.
Binnen de OPR
(ondersteuningsplanraad) van het
samenwerkingsverband RoosendaalMoerdijk en omstreden wordt het
schoolbestuur van OBO
vertegenwoordigd door een ouder van
een van onze scholen. Deze plaats
komt binnenkort vrij, vandaar dat we
op zoek zijn naar een opvolger. Zou u,
namens OBO, willen meedenken over
de koers van ons
samenwerkingsverband laat dat dan
voor 11 juni weten aan Mirjam Buster
via mbuster@obo-wbr.nl , MT-lid
onderwijs en kwaliteit. Op de website
van het samenwerkingsverband
(www.po3002.nl) kunt u meer
informatie vinden, ook kunt u contact
opnemen met Mirjam Buster als u
vragen heeft (0165-548 260).

BUITENSPEELDAG
Meer Moerdijk zal samen met
Speelotheek-Bibliotheek VANnU en
Koerdische Stichting voor de
basisschool leeftijd een leuke dag

organiseren
Kom je ook?
Datum:13 juni 2018
Tijd:13:30 uur t/m 15:30 uur
Locatie: Honkbalvelden Seven Hills te
Zevenbergen (Westrand 11)
Kosten: gratis
Leeftijd:4 tot en met 12 jaar
Wil je meer weten bel 0168 - 325 996
of mail naar
info@senw-Moerdijk.nl.

DIKKE BANDEN RACE

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. U kunt uw
kind dan ophalen.
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 een
snoepje meenemen, maar
beperk dit alstublieft!
- Voldoende drinken en eten is
wel fijn.
We wensen iedereen een fijn
schoolreisje!

OPEN DAG
Wil jij graag een muziekinstrument
leren bespelen? Kom naar de Open
Dag op 23 juni of 30 juni!!!
Iedereen, jong en oud, die eens een
muziekinstrument wil proberen,
informatie wil over cursussen, een
proefles wil afspreken of gewoon eens
wil komen kijken hoe dat nu in zijn
werk gaat met instrumentale muziekles
is van harte welkom.
In Zevenbergen kun je de volgende
instrumenten gaan proberen:
cello,
dwarsfluit, contrabas, gitaar, elektrisch
gitaar en basgitaar, viool, keyboard,
piano, blokfluit, slagwerk, djembé,
drums, trompet, hoorn, trombone,
etc.In Willemstad: piano, blokfluit,

cello, dwarsfluit, gitaar, basgitaar en
elektrisch gitaar.
De slagwerkdocent kan er in
Willemstad dit jaar helaas niet bij zijn.
Maar….op de site van het
Kunstencollectief kun je natuurlijk ook
alle docenten vinden.
www.kunstencollectief.nl Loop eens
binnen. Misschien wel de hobby voor
je leven!
De Open Dag wordt gehouden op
zaterdag 23 juni in basisschool De
Neerhof te Zevenbergen van 14.00 uur
tot 16.00 uur.
Op 30 juni in basisschool Willem de
Zwijger te Willemstad van 14.00 tot
16.00 uur
Graag tot ziens!

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.

Oproep Klassenouders
Geachte ouders/verzorgers,
Nog een aantal drukke maar ook gezellige weken en dan zit het schooljaar er weer op. Niet alleen tijd om
lekker bij te komen, maar ook tijd om alvast de nodige voorbereidingen te treffen voor het komende
schooljaar. Daarbij hoort ook het werven van klassenouders voor het nieuwe jaar. Het systeem van
‘klassenouders’ is inmiddels een goed werkend systeem gebleken. Leerkrachten hoeven niet zelf steeds
ouders te benaderen voor activiteiten en slechts met 1, hooguit 2 mensen, afspraken te maken. Zelf zijn de
klassenouders meer betrokken bij de activiteiten van hun kind op school. Een win-win situatie!
Wat wordt er van een klassenouder onder andere verwacht:
Kortweg komt het erop neer dat de klassenouder op verzoek van en in overleg met de leerkracht de overige
ouders uit de klas benadert voor:
structurele hulp (voorleesmoeders, computermoeders etc
incidentele activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, activiteitenmiddag, sportdag etc. t om te helpen
(een klassenouder hoeft natuurlijk zelf niet altijd beschikbaar te zijn).
Dit kan gaan om bijv. helpen bij het kerstdiner, een groepje begeleiden bij de sportdag, meelopen naar de
bibliotheek of het rijden naar een excursie. De klassenouder hoeft zelf dus niet te organiseren, maar
assisteert vooral bij het zoeken van de hulp. Wel kan de klassenouder bij bijv. verjaardagen van de
juf/meester, het afscheid aan het eind van het schooljaar of bijzondere omstandigheden het initiatief nemen
iets gezamenlijks met de hele klas te knutselen o.d. Ook wordt soms hulp gevraagd vanuit de Ouderraad,
bij bijv. regelen van wasouders of het inpakken van 5 –december cadeautjes.
Per groep worden 1 of 2 klassenouders benoemd. Als er meer aanmeldingen zijn, bepaalt de leerkracht wie
klassenouder wordt. Klassenouders worden voor één schooljaar aangesteld. Je krijgt vanzelf bericht of je
klassenouder bent. Nieuwe klassenouders krijgen indien gewenst nog mondelinge uitleg.
Wij hopen van harte dat deze taak als klassenouder je aanspreekt en je je voor komend schooljaar
aanmeldt. Hiervoor kun je onderstaand antwoordstrookje vóór 5 juli, inleveren in de rode ton bij Tonny of
door een mail te sturen naar onderstaand mailadres.
Bij vragen kunt u altijd bij de terecht bij:
Yvonne Boer

tel: 06-51154915

or.boemerang.secretaris@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Team en Ouderraad OBS De Boemerang

Ik meld mij hierbij aan als Klassenouder voor schooljaar 2018-2019
voor
groep
naam leerling
Naam ouder
adres
telefoonnummer
e-mailadres

