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KALENDER
18 juni Streetwise
21 juni studiedag: alle leerlingen vrij
26 juni Grootse afsluiting Ridders en
Kastelen
29 juni Afscheid juf Mariette

DATA LANGE(RE) TERMIJN
2 juli
3 juli
5 juli
6 juli

Derde rapport
Musical voor hulpouders
Afscheidsavond groep 8
12.00u. start zomervakantie

COMPENSATIEVERLOF,
DUURZAME INZETBAARHEID
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
18 juni juf Nanda vrij (juf Connie)
19 juni juf Joke vrij (juf Connie)
25 juni juf Nanda vrij (juf Connie)
26 juni Joke vrij (juf Connie)
27 juni Meester Corné gedrag (juf
Anne-Marie)

JARIGEN
Tot aan de volgende nieuwsbrief zijn
de volgende kinderen jarig:
18-06
Tijs Janssen
21-06
Britt van Weelden
22-06
Imrane El-Kihel
22-06
Julian Geelen
24-06
Ayse Bulkut
24-06
Enzo Schuiveling
26-06
Milou Kersten
27-06
Lyra van der Wilt
28-06
Daniel Kloeg
28-06
Alex Lagerwaard
30-06
Lieke Geleijns
02-07
Caz Vonk
Allemaal van harte gefeliciteerd!

4
5
5
8
1-2B
1-2A
7
6
4
5
8
1-2B

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.

DOORSCHUIFMOMENTEN
Op 25 juni a.s. en op 28 juni a.s. van
10.45u. tot 11.45u. zijn weer de
jaarlijkse doorschuifmomenten.
Kinderen gaan dan naar het lokaal en
naar de juf of meester waar ze volgend
schooljaar na de zomervakantie
starten. De nieuwe kleuters die starten
op de Boemerang worden morgen
hiervoor uitgenodigd.
Groep 7 en 8 ruilen van lokaal. Ook
groep 3 verhuist en komt naast het
lokaal van de peuteropvang.

Morgen krijgt u aparte informatie over
de formatie van komend schooljaar: in
welke groep zit uw kind en bij welke juf
of meester. Wij hebben hier goed met
elkaar over nagedacht en hopen dat u
zich kunt vinden in dit voorstel. Het is
niet de bedoeling dat er verder nog
“geruild” gaat worden.

SCHOOLREIS
Afgelopen maandag hebben onze
leerlingen van gr. 1 t/m 7 weer genoten
van een geweldige schoolreis. Het
weer was prima en iedereen is weer
veilig en gezond teruggekomen.

MUSICAL VOOR
HULPOUDERS
Dinsdagavond 3 juli 19.00u.
De Boemerang nodigt alle hulpouders
die afgelopen schooljaar op wat voor
manier dan ook een handje
meegeholpen hebben van harte uit in
de grote hal. Deze avond zal groep 8
voor u de musical “Surprise, surprise”
opvoeren. Een gratis kaartje kunt u
hiervoor ophalen bij Tonny of bij de
directie. Voor andere belangstellenden
(oud-leerlingen, opa’s en oma’s, etc.)
zijn kaartjes te koop voor € 1.50.

NIEUWS VAN DE
BOEMELTJES
We zijn nu bezig met het nieuwe
Thema Ridders en Prinsessen. De
peuters hebben veel geknutseld en
ook liedjes geleerd voor het thema.
Volgende week gaat Juf Isabelle ons
verlaten. Dit vinden wij heel jammer
en wensen haar veel plezier op haar
nieuwe stageplaats. Verder
hebben de peuters op 26 juni het
eindejaarsfeest. De peuters mogen
verkleed komen als prinsessen of
ridders.
Groetjes de leidsters

STAGIAIRES
Hallo allemaal,
Helaas nemen wij volgende week
woensdag 20 juni na een ontzettend
leuke stageperiode afscheid van De
Boemerang.
Juf Annefleur zal met de klas na de
fruitpauze spelletjes gaan doen.
(Groep 6)
Juf Sophie zal gaan fietsen op het
schoolplein. (Groep 4)
Juf Lisanne zal een leuke traktatie
uitdelen. ( groep 5)
Het was niet alleen leuk, maar ook erg
leerzaam. Bedankt!
Groetjes
Annefleur Susan, Lisanne Kamp en
Sophie Mensen

NATIONALE OVERBLIJFDAG
Misschien hebben jullie vorige week op
Facebook een foto van lekkere hapjes
voorbij zien komen. De
overblijfkrachten deelden deze traktatie
(slagroomsoesjes, brownies en
muffins) uit omdat het donderdag 7 juni
de Nationale Overblijf dag was. Elk
jaar op de eerste donderdag van juni is
het Nationale Overblijfdag. Dit was
voor ons de eerste kennismaking want
deze viering bestaat pas een paar jaar.
Wij hopen dat iedereen heeft genoten.
(het was inderdaad eventjes heel stil
met al die volle monden!) Het was
volgens ons een groot succes dus dat
gaan we volgend jaar misschien wel
herhalen.. Het overblijf bestuur

bieden hun zwemdiploma te halen.
Samen met het Jeugdsportfonds willen
wij hen ondersteunen.
“Zwemmen voor Zwemmen” zal
plaatsvinden op woensdagmiddag
27 juni 2018, in het zwembad de
Niervaert te Klundert.
Uw steun als ouder en/of verzorger is
daarbij echter erg belangrijk.
Om uw kinderen dit mee te kunnen
laten maken (waardoor andere
kinderen in staat kunnen worden
gesteld ook te leren zwemmen)
hebben de (jongere) kinderen wat
begeleiding nodig.
Vraag is dus of een aantal van u als
wilt optreden als “teamcoach” en
maximaal 10 kinderen onder uw hoede
wilt nemen.
Op de website staat alle info voor deze
“teamcoaches”, die een heel
belangrijke schakel zijn in het festijn.
De wat oudere kinderen kunnen ook
zelfstandig (zowel als coach en als
deelnemer) uiteraard deelnemen.
Al vast veel dank, ook aan en namens
alle kinderen die zich voor het festijn
willen inspannen.
Met vriendelijke groet,
Lionsclub Zevenbergen

ZWEMMEN VOOR ZWEMMEN

DE ROEF:

Wij willen samen met de kinderen een
“spetterend festijn” organiseren voor
het goede doel: “Zwemmen voor
zwemmen”.
Alles staat op de folder, die vorige
week is uitgedeeld op school en
uitgebreid op onze
website www.zwemfestijnmoerdijk.nl.
De opbrengst van deze
zwemmarathon is bedoeld om
kinderen uit de gemeente Moerdijk
waarvan de ouders niet in staat zijn
zwemles te betalen de mogelijkheid te

NIEUW in
Zevenbergen

vanaf schooljaar
2018/2019
Een BSO waar ontdekken,
verkennen en verwonderen
voorop staat. Op avontuur in de
buitenlucht met als motto
"Vies, Moe en Happy"
“ In een boom klimmen, een spannende
hut bouwen, je eigen gezaaide wortels
eten, ontdekken hoe mieren een pad
maken op het schors van de boom, met
een vergrootglas voorzichtig op je knieën
de paddenstoel van onderen bekijken,
knutselen met zelf gevonden kastanjes, in
het bos struinen, de wandelende takken
verzorgen, op je rug liggend naar het
ruisen van de boombladeren luisteren en
dat allemaal samen
met je vriendjes en vriendinnetjes.”

Kindercentra de Roef zal als eerste
aanbieder in de gemeente Moerdijk de
stap zetten een “buiten BSO” te creëren
waar kinderen vanaf groep 3 zich na een
drukke schooldag uit kunnen leven in de
buitenlucht en in aanraking komen met
alles wat deze omgeving te bieden heeft.
Waar alles draait om buiten zijn,
ontdekken en verwonderen en waar ons
motto “Vies, Moe en Happy” helemaal tot
zijn recht komt. Juist omdat wij nog steeds
geloven dat de "natuur" de mooiste en
meest leerzame speeltuin is voor elk kind!
Weer of geen weer, de Struintuin zal zich
nergens door laten weerhouden. Slecht

weer bestaat immers niet, slechte kleding
wel!

“DE
STRUINTUIN
”
De groep trekt er op uit op maandag,
dinsdag- en donderdag middag met
behulp van een Stint, een elektrische
bolderkar, om alle groene plekken te
ontdekken in de omgeving.
Uiteraard zal de groep wel gebruik maken
van 2 "Struinlocaties" waar we terecht
kunnen als het heel slecht weer is of waar
we andere activiteiten kunnen
ondernemen. Welke Struinlocaties dat
zijn, is nog even een verrassing, maar we
kunnen u verzekeren dat het super
locaties zijn, waar een hoop te beleven
valt voor kinderen!
Word u enthousiast van dit nieuwe
aanbod? En Is uw kind ook een echte
avonturier? Dan is de Struintuin vast iets
voor uw zoon of dochter!
Wilt u nu al meer weten over de
Struintuin, mailt u dan naar
l.ouwerling@kindercentraderoef.nl of
Als u alvast uw kind wilt aanmelden, mailt
u dan naar dan naar de afdeling planning:
planning@kindercentrade

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

