Mededelingen van Nutsbasisschool Boeimeer

Jaargang
Nummer

14
2

22-10-2009
AGENDA
23-10: Om 12.05 alle lln vrij
Start herfstvakantie !
05-11: Schoolontbijt
09 t/m 13-11 : Kijkweek !
16-11: werkavond Sinterklaas
19-11: Rapport 1
23-11: Ouderavond
25-11: Ouderavond
26-11: Boeibode 3
04-12: Sinterklaasviering

En aan alle ouders van de kleuters, want we
kregen een informatiepakketje mee naar huis, en
cadeaus! Een nieuwe tandenborstel en leuke
speeltjes! De tandarts had ook een heel groot
gebit bij zich en een hele grote tandenborstel.
Zo konden we allemaal goed meekijken!

NIEUWBOUW
De nieuwbouw van onze school vordert gestaag.
De buitenkant is af en binnen wordt er hard
gewerkt. De verwachting is dat we op korte
termijn terug kunnen verhuizen, eerder dan
gepland. Zodra we hier definitief bericht van
hebben, melden we dat uiteraard. We kijken er
erg naar uit straks deze mooie nieuwe school in
gebruik te mogen nemen.
TANDARTS BIJ DE KLEUTERS
Vandaag kwam in alle klassen een echte tandarts!
De mama van Noa uit groep 1/2C en ze was
heeeeeel aardig.
Als je gaat tandenpoetsen is het belangrijk om
altijd hetzelfde te doen.
Je kunt nu aan alle kleuters vragen hoe het moet!
tel: 076 5146101

MR
Nieuw gezicht in de Medezeggenschapsraad van
NBS Boeimeer
Sinds het begin van dit schooljaar is de
samenstelling van de MR van NBS Boeimeer
gewijzigd. De MR heeft zowel een oudergeleding
als
een
personeelsgeleding.
Binnen
de
personeelsgeleding heeft Janny Klep Annelies
Bruijns opgevolgd. De MR bestaat nu uit de
volgende leden:
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Personeelsgeleding: Anjo Kant (grp 6), Stoffelien
Mol (grp1/2a), Janny Klep (grp 1/2c)
Oudergeleding: Marcel Polman (grp5/grp3), Hans
Klabbers (grp2b), Diane Kiliaan (grp 7/grp4)

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u
altijd bij ons terecht. Uw inbreng wordt binnen
de MR in de vergadering besproken en vervolgens
evt. besproken met de directie. Zo is er bijv.
recent een vraag gesteld over de kwaliteit van
het taalonderwijs op NBS Boeimeer. Dit is
tijdens
de
vorige
vergadering
uitvoerig
besproken. Hoewel de schoolverlaters nog steeds
gemiddeld Havo niveau behalen, was er inmiddels
door de school al actie ondernomen op dit vlak
door het invoeren van een nieuwe taalmethode in
alle groepen.
IN OKTOBER EN NOVEMBER ZIJN JARIG
01-10
05-10
05-10
06-10
06-10
08-10
11-10
13-10
16-10
17-10
17-10
19-10
19-10
21-10
23-10
23-10

Nijn Dekkers
Jilles Vialon
Abdel Bechrouri
Natalia Godek
Emilia da Silva de Oliveira
Merijn Jansen
Robert Stephenson
Mignon de Bie
Eva Roelvink
Maartje Bergsma
Benthe de Vries
Nordin Boulhrir
Eros Zimmerman
Babette Demoet
Mijntje Gons
Robert Loonen

tel: 076 5146101

25-10
26-10
26-10
26-10
27-10
27-10
27-10
27-10
27-10

Nordine Ameziane
Marijn Droog
Keben Ripmeester
Max van Rosmalen
Evy Droog
Bruno van der Dussen
Vanja Gudelj
Tom Klijsen
Lucas Woerdeman

01-11
01-11
02-11
04-11
13-11
16-11
17-11
18-11
19-11
24-11
25-11

Bente van den Bemd
Hannelore Goossens
Floris Meeuwis
Yente van Olderen
Daan Peeters
Lotte Bax
Emma van der Groen
Pascal van Nielen
Emma Brunia
Pjotr Worseling
Anne-Sophie Goossens

EVEN VOORSTELLEN
Hoi allemaal!
Laat ik me even voorstellen:
Ik ben Nienke de Vet, 17 jaar en ik kom uit Gilze.
Ik ben eerstejaars student aan de Pabo Breda.
Mijn hobby’s zijn dansen en zingen. Dat doe ik al
mijn hele leven en dat is echt mijn passie! Ik zit
al 10 jaar op jazzballet en vanaf mijn 8 ste ben ik
actief bij een koor. Momenteel zit ik bij een
jongerenkoor en dat is een gezellige bende
meiden bij elkaar. Eigenlijk is alles met muziek
leuk!
Naast mijn hobby’s doe ik ook nog aan
vrijwilligerswerk bij de Kiak in Gilze. De Kiak
staat voor kinderactiviteiten en de naam zegt
het al: we organiseren het hele jaar door
activiteiten voor kinderen van de basisschool. Dit
doe ik nu al zo’n 5 jaar en ik heb er nog steeds
plezier in! Ik heb erg veel zin in de stage en ik
hoop dat jullie je er net zoveel op verheugen als
ik. Tot binnenkort !Groetjes Nienke de Vet
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Ik heb vorige week stage gelopen in groep ½ c bij
juf Janny en juf Els. Ik ben er maar 1 week
geweest, maar ik kom nog vaker. In mijn volgende
periode kom ik ook nog twee losse weken, maar
niet achter elkaar. Na het half jaar stap ik over
naar een andere klas, waarschijnlijk binnen
basisschool Boeimeer want ik heb het hier
ontzettend naar mijn zin!
Groetjes, Janneke

Mijn naam is Ivette Wouters. Ik ben eerste jaar
student van de PABO Breda. Ik ben 17 jaar en
kom uit Gilze. Mijn hobby’s zijn tennissen en
zingen. Ik zing elke donderdag in een
jongerenkoor in Gilze, ik doe dat nu al een aantal
jaartjes met plezier. Ik heb al wat ervaringen
met
kinderen.
Zo
heeft
mijn
moeder
oppaskindjes. Maar ook ben ik actief als
vrijwilliger bij de Kiak (een organisatie die het
hele jaar door activiteiten voor kinderen
organiseert) en als vrijwilliger bij Schaokel
Spektaokel
(een
organisatie
die
het
kindercarnaval in Gilze verzorgt). Ook heb 1
weekje geholpen in groep 1/2 op mijn oude
basisschool. Ik verwacht dat deze week me laat
zien dat dit is wat ik echt wil! Ik heb er enorm
veel zin in! Tot snel!
(nog even een fotootje van mezelf)

Hoi,
Ik ben Sjoerd van Beek, 21 jaar oud en kom uit
Oudenbosch. In mijn vrije tijd ben ik actief met
basketbal en ga ik graag met mijn vrienden om.
Ik volg de opleiding tot leraar in Rotterdam en
zit daar in mijn tweede jaar. En ik hoop hier in
groep 3 een hoop plezier te hebben en veel
ervaring op te doen!
Gr. Sjoerd
KINDERBOEKENWEEK GROEP 1/2B
Het is Kinderboekenweek Met alle kleuterklassen
zijn we naar de bibliotheek geweest in Breda.
We zijn helemaal gaan lopen! Stoer hè? Dat ging
heel goed. Onderweg hebben we even gegeten en

gedronken in het Chassépark.

Groetjes van Ivette.
Hallo Allemaal,
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Janneke
Graafmans, 17 jaar en kom uit Gilze. Ik zit nu in
de eerste van de pabo op de Avans hier in Breda.
tel: 076 5146101
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In de bibliotheek luisterden we naar het verhaal

"worteltjestaart"
Daarna gingen we een aantal spelletjes doen over
eten en snoepen, dat is het thema van de
Kinderboekenweek. We gingen bijvoorbeeld
verschillende etenswaren proeven met een
blinddoek voor. We probeerden aan te geven of
het zuur, zoet of zout was. Dat was best
moeilijk! Maar we konden allemaal wel goed
vertellen wát we in onze mond hadden gekregen.

toezicht in het lokaal. Ook is het héél
belangrijk dat uw kind op tijd op school komt.
Dat betekent om 08.40 op het schoolplein ’s
morgens en om 13.10 op het schoolplein ’s
middags. Nu zien we tussen 08.40 en 08.50 nog
veel kinderen pas aankomen en dat is echt te
laat. Uw kind mist een gezellig onderdeel van de
dag en ook informatie en stoort de groep
onnodig. Te laat komen is ongeoorloofd verzuim
en wordt ook als dusdanig geregistreerd. We
vragen hiervoor uw begrip en natuurlijk maken we
een uitzondering als er iets bijzonders aan de
hand is. U kunt altijd na schooltijd terecht om
iets te vragen of een afspraak te maken.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Groeten van alle juffen en meneren.
WELKOM OP BOEIMEER

Ook
gingen
we
de
ingrediënten
van
worteltjestaart bekijken en speelden we een
groente/fruitspel. Het was een super leuke en
leerzame ochtend en we hopen volgend jaar weer
welkom te zijn in de bibliotheek.

Er zijn weer een aantal nieuwe leerlingen op onze
school begonnen Te weten: Abdel Bechrouri,
Mohammed Bechrouri, Eros Zimmerman, Jente
Voesenek en Mats Voesenek. Welkom op
Boeimeer !!! We wensen jullie heel veel succes en
plezier op je nieuwe school toe.

KINDERBOEKENWEEK

OP TIJD !!!!
Nogmaals de vraag aan alle ouders van groep 2
t/m 8 om afscheid van uw kind(eren) te nemen
bij de buitendeur vóór aanvang van de ochtenden de middagschooltijd. Er komen zoveel mensen
binnen dat dit veel drukte in de gangen en op de
trappen geeft en we kunnen steeds later met de
lessen beginnen. De kinderen van de leerkracht
die buiten loopt 's morgens of 's middags mogen
pas bij de tweede bel naar binnen, dit i.v.m.

tel: 076 5146101

De Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek is: snoep
en eten .We strijden klas voor klas met
voorlezen. En dan kijken we wie de beste is van
de klas .En groep zeven en groep acht hebben
vorige vrijdag tegen elkaar gestreden…Maar de
andere groepen weten niet wie daar van heeft
gewonnen .. Dus dat blijft nog even
geheim…..maar we weten ook nog niet wie er
heeft gewonnen van onze klas .
Er moeten nog een paar kinderen voor lezen .We
gaan altijd dan in een kring zitten als iemand
voor leest voor de Kinderboekenweek .De juf
moet altijd de cijfers kiezen voor de kinderen .
De juf vraagt eerst wat voor cijfer je zelf zal
geven en de juf geeft haar eigen cijfer ,maar ze
telt het cijfer die je zelf hebt gegeven niet
mee. Als je leest voor de Kinderboekenweek
moet je letten op:de klas inkijken ,de intonatie
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,dat je niet te snel gaat of te langzaam praat
,dat je goed te verstaan bent en je houding.
Groeten Merel uit groep 6!
PRIETPRAAT
Phoebe ( groep 1/2B) : “Een tandarts kijkt naar
je vleestanden”. ( tandvlees )
SCHOOLONTBIJT

Op 5 november doet onze
school mee aan het Nationale schoolontbijt. De
kinderen krijgen dan in de klas een ontbijt
aangeboden. Dit alles met als doel kinderen zich
er bewust van te maken dat ze het beste
presteren als ze dagelijks goed ontbijten. Na het
slapen heb je nieuwe energie nodig om aan de dag
te kunnen beginnen. Die energie haal je uit eten
en drinken. Samen ontbijten = TOP !!!!
Misschien overbodig, maar die dag hoeven de
kinderen dus thuis niet te ontbijten. Het lijkt
ons een gezonde en gezellige start van de dag.

kinderen zelfstandig en in groepjes aan de slag
kunnen op het gebied van techniek.
De materialen zijn er voor groep 1 tot en met 8
en worden veelal tijdens de inloop en het
zelfstandig werken ingezet. De eerste ervaringen
zijn erg positief, zowel de kinderen als de
leerkrachten vinden het leuk om met de leskisten
aan de slag te gaan.
De kisten bieden een doorgaande leerlijn van
groep 1 tot en met 8. Gedurende deze 8 jaar
komende de domeinen constructie, productie,
communicatie en transport
op verschillende
manieren aan bod. Zo zijn er kisten rondom
katrollen,
aandrijvingen,
overbrengingen,
elektriciteit, metselen, windkracht, luchtdruk,
verschillende constructies en verbindingen. Dit
zijn dan nog maar een paar voorbeelden. Kortom,
het is teveel om op te noemen!
Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje in de klas,
daar is altijd wel een kist aanwezig waar de
kinderen op dat moment mee aan de slag zijn!

KMA
NOG STEEDS KWIJT
De hele klas kreeg een rondleiding door de
KMA.Het was heel leuk.en we kwamen ook best
veel soldaten tegen. En iemand vond een kogel.en
het was heel mooi van binnen. Ze hadden de KMA
ook nagemaakt in de Duiventoren. Simon groep 6
NIET FIETSEN OP HET SCHOOLPLEIN
Nogmaals de oproep aan alle kinderen, papa’s,
mama’s en oppassen op het schoolplein. Er mag op
het plein niet worden gefietst. Fietsen leidt tot
gevaarlijke situaties voor en na schooltijd. Als we
er met zijn allen op letten moet het lukken !!!
TECHNIEKTORENS
Techniektorens op Boeimeer
Sinds mei vorig schooljaar zijn er in de school
techniektorens te vinden. Deze grote, opvallend
gekleurde torens zitten vol materialen waarmee

tel: 076 5146101

Juf Stoffelien is nog steeds een doos kwijt van
het spel : “Keerom”. Deze is niet teruggekomen
na het schoonmaken. Het is een doos met
allemaal kleine, gekleurde schijfjes die samen
een cirkel vormen. Zou u thuis eens willen kijken
of deze per ongeluk bij u is blijven liggen.
Dankjewel !
INTERN BEGELEIDER
Er is een nieuwe procedure opgestart voor een
nieuwe Intern Begeleider voor Boeimeer en de
Dirk van Veen. We hopen u binnenkort te kunnen
informeren hoe die procedure gelopen is.
SINGELLOOP
Singelloop
Het was geen lekker weer maar we gingen gewoon
door. Eerst was de warming up. alle mensen
stonden op het plein. De warming up was voor bij
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en we gingen bij de START staan. En toen
begonnen we. Het was erg leuk, eerst was het net
de opaatjes race .Maar daarna werd er echt hard
gerend, 3 rondjes was 3 x 1.4 km .Het duurde
ongeveer 30 minuten maar net nog een beetje
meer dan 30 min.
En daarna was het dat de meeste mensen naar
een bar of een cafe gingen , bijvoorbeeld
Gijs,Sem,Teun,Bob,en ik Robert. Het was allemaal
heel leuk. Bijna elke school deed mee .
Het was erg druk, alles was vol met mensen .En
daarna was het ook heel druk .
Groeten Robert!!!

schilderij . Hij was heel mooi. Als je hem laat
vallen moet je 850 betalen.
Hij is kleurig, als je een vraag hebt kom dan naar
Jente of Chelsea, hij is vet Cool + Hij heet het
huilende huis
Chelsea en Jente

OVERBLIJVEN
Herfstweer.
Ondanks dat de zomer nu toch echt voorbij is en
de zon is verruild voor regen, harde wind en
grijze wolken wordt er tijdens het overblijven
nog heerlijk buiten gespeeld. De kleuters racen
met
hun
fietsjes
en
steppen door
de
regenplassen op het schoolplein en verzamelen
bladeren. "Dan doen we alle bladeren in de lucht

gooien en dan is het feest!" (Xavier groep
1/2a) Gelukkig zijn er heel af en toe ook nog
dagen dat we zonder jas buiten van de zon
kunnen
genieten.

TOT SLOT
Tot slot wens ik u veel leesplezier met deze
Boeibode.Als u kopij heeft voor de Boeibode,
kunt u dit mailen naar : s.vgool@nbsboeimeer.nl
De volgende boeibode komt uit op donderdag 26
november ! Tot dan!
Namens team Boeimeer,
Saskia

Buiten op het veld wordt niet meer gepicknickt
tijdens het overblijven maar de groepen 5 t/8
eten in de klas voordat ze met luid gejoel naar
buiten rennen. Daar begint de dagelijkse
voetbalwedstrijd steeds meer op een glibber en
glij wedstrijd te lijken en kan er weer druk op de
sliding
geoefend
worden.
Als het buiten toch echt te bar en boos wordt en
het plein en het veld veranderen in 1 grote plas
water wordt er binnen gezellig geknutseld en
gekleurd door de kleuters. De oudere kinderen
vermaken zich met Twister, Jenga en andere
spannende spelletjes.
BISK
Hoi wij zijn Jente en Chelsea
Wij zijn dinsdag 6oktober naar de kunstuitleen
geweest. We gingen lopend in groepjes van 4
groepjes. Wij mogen hem een week houden het

tel: 076 5146101
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