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KALENDER
2 juli
3 juli
5 juli
6 juli

31-07
Jules Witkamp
5
Speciale felicitaties voor juf Joke, die
20 juli jarig is en voor meester Kevin
die op 18 augustus jarig is.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

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

DATA LANGE(RE) TERMIJN
20 aug Eerste schooldag

AFSCHEID

COMPENSATIEVERLOF,
DUURZAME INZETBAARHEID
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
2 juli juf Nanda vrij (juf Connie)
3 juli juf Joke vrij (juf Connie)
4 juli juf Nanda vrij (juf Connie)
4 juli Meester Corné gedrag (juf
Anne-Marie)

JARIGEN
Zo aan het einde van het schooljaar
zijn de volgende leerlingen jarig:
06-07
08-07
11-07
11-07
13-07
13-07
15-07
16-07
18-07
21-07
22-07
26-07
27-07
27-07
30-07
31-07
31-07
31-07

Ilana Kortsmit
Malie Cooper
Nikki Broeders
Thijn van Weelden
Aden van Amelsvoort
Benny Nduwayo
Ann Li Qing
Karnebeek
Liam Lambooij
Eddie Koster
Xiomara Karsan
Lonneke Heijkoop
Viënna Hopstaken
Sanae Daoudi
Wishna Jiawan
Lisa van Vijfeiken
Lucas Harutunian
Justin Keyner
Stan Korthof

4
1-2 A
6
1-2 A
1-2 A
4
7
3-4
8
4
7
4
1-2 B
8
3-4
1-2 B
3-4
3-4

Het hele weekend heb ik op een roze
wolk gezeten, nagenietend van
afgelopen vrijdag 29 juni, mijn
afscheidsdag van de Boemerang. Een
dag die in mijn geheugen gegrift zal
blijven staan. Wat hebben we genoten
van en op Camping Chateau de
Boemerang.
Ik kan deze camping aan iedereen
aanbevelen: bijzonder sfeervol, mooie
ruime plekken en volop animatie o.b.v.
een professioneel animatieteam.

En natuurlijk niet te vergeten de
campinggasten: klantvriendelijk,
uitnodigend en al hun talenten
benuttend om deze dag zo feestelijk
mogelijk te maken.
Een beter afscheid had ik me niet
kunnen wensen, zo mooi, zo goed
georganiseerd en zo sfeervol.
Hartelijk dank aan alle leerlingen,
ouders, leerkrachten, OR, MR,
overblijf, serveerouders en iedereen
die hieraan heeft bijgedragen.
Met een huis vol bloemen, een
wijnvoorraad voor een heel jaar, een
stapel nieuwe boeken, maar ook met
een lach en een traan, mag ik gaan
genieten van mijn pensioen.
En toch zal ik de school en jullie
allemaal gaan missen.
Meneer Marc heeft beloofd om goed
op dit schooltje te passen, want het
gaat me aan het hart. Ik wens hem
daarbij veel geluk, veel wijsheid en
veel lef toe.
Het gaat jullie goed!!!

Vanuit de organisatie heb ik ook
complimenten gekregen voor het grote
aantal hulpouders wat aanwezig was.

Kortom:
IEDEREEN SUPER BEDANKT!!
Het was een hele mooie dag waar we
nog lang van kunnen nagenieten.

STREETWISE
Groep 1-2 tijdens Streetwise van
afgelopen maandag:

Juf Mariette....maar ook bedankt
namens Herman, Lonneke en Steven,
Loek ... en natuurlijk kleine Eva..

OVERBLIJVEN
Als bijlage bij de nieuwbrief vind u een
aanvraagformulier voor het overblijven.

THEMA RIDDERS EN
KASTELEN
Namens het hele team van de
Boemerang wil ik alle (groot) ouders
die ons gisteren hebben geholpen
ENORM BEDANKEN!
De dag was een geweldig succes en
dat is mede dankzij uw hulp.

NIEUWS VAN DE
BOEMELTJES
De peuters hebben een heel leuk feest
gehad met ridders en prinsessen.
Dit is gelijk de afsluiting van ons
thema. Maar we hebben nu nog een
weekje school en dan is het vakantie
van vrijdag 6 juli tot en met 16
augustus. Wij wensen iedereen een
fijne vakantie en tot volgend

schooljaar.
De leidsters

GEVONDEN VOORWERPEN
Bent u nog iets kwijt of verloren?
Komende week worden de gevonden
voorwerpen weer tentoongesteld op
het podium in de hal.

OUDERPORTAAL
Komend schooljaar gaan we werken
met een ouderportaal. Aan het begin
van het schooljaar zullen wij u hier
verder over informeren. Binnen het
ouderportaal is een digitale kalender,
fotoalbum, worden nieuwsitems
geplaatst en kunt u contact opnemen
met de leerkrachten. Ook de
oudergesprekken worden digitaal
gepland. Via een app op uw telefoon of
tablet ontvangt u alle informatie van
school. Hierdoor zal de twee
wekelijkse nieuwsbrief komen te
vervallen. Op deze manier hopen wij
alle ouders nog beter en sneller van
informatie te kunnen voorzien.

PLATTEGROND 2018-2019

FIJNE VAKANTIE!
Het team van de Boemerang wenst u
alvast allemaal een fijne vakantie en
ziet iedereen graag terug op maandag
20 augustus.

