Mededelingen van Nutsbasisschool Boeimeer

Jaargang
Nummer

14
5

28-01-2010
AGENDA
25-01 t/m 05-02 : Cito LVS
Toetsen
02-02 t/m 04-02 : Cito
eindtoets groep 8
09-02 : RESHARE container
12-02 : carnavalsviering
12-02 : Alle leerlingen om
12.00 uit.
Start carnavalsvakantie!
25-02 : Boeibode 6

drinken van kinderchampagne. Een prachtig
plaatje in de sneeuw. Inmiddels zijn we gewend
aan het fijne gebouw, de active boards, de ruime
werkplekken in de gang en genieten we er volop
van !!!!

NIEUW GEBOUW

Op 4 januari trokken we in onze prachtige nieuwe
school. Feestelijk openden we de school met het
oplaten van ballonnen en het eten van taart en
tel: 076 5146101
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IN FEBRUARI ZIJN JARIG

OC

03-02
04-02
05-02
07-02
11-02
13-02
13-02
14-02
15-02
19-02
19-02
20-02
22-02
23-02
23-02
24-02
25-02
28-02

Tekst jaarverslag oudercommissie over het:

Kiki Lohle
Cheyenne van Gils
Chelsea van Gils
Jaymon Veldkamp
Gijs Haerkens
Inti Spijker
Joella Hakkens
Danny Tielenburg
Wout van Heck
Maartje de Koeyer
Pleun de Koeyer
Nadia van Mook
Gini Raaymakers
Aimee van Nielen
Victor du Puy
Miklas van Asten
Sam van der Houven
Anouk Verburg

WELKOM OP BOEIMEER
Er zijn weer een aantal nieuwe leerlingen op onze
school begonnen Te weten: Erik Marogna, Jonas
Bax en Pippa van ‟t Land.
Welkom op Boeimeer !!! We wensen jullie heel
veel succes en plezier op je nieuwe school toe.

BOEIBODE EN BRIEVEN DIGITAAL
We hebben het al eerder aangekondigd, maar het
gaat nu binnenkort echt gebeuren. Boeibodes en
brieven worden binnenkort digitaal aan u
verstuurd. Het scheelt een hoop papier en u
ontvangt altijd alle post. Als uw mailadres wijzigt
zou u dat dan aan Corrie door willen geven ?? Als
u niet beschikt over een computer om mee te
kunnen mailen, zou u dit dan door willen geven op
school, wij zorgen dan dat u papieren versies
ontvangt.

tel: 076 5146101

Sinterklaasfeest.
Zo halverwege het schooljaar willen wij u, als
oudercommissie, inlichten over de festiviteiten
die wij tot nog toe georganiseerd hebben.
Het feest voor de verjaardag van Sinterklaas
was weer een spannende tijd op school.
Alle
kinderen
leefden
mee
met
het
Sinterklaasjournaal waar verslag werd gedaan
van de belevenissen van Sint en zijn pieten. De
kinderen hebben Sinterklaas geweldig geholpen
met het maken van nieuw pakpapier voor de
cadeautjes. Ook hebben ze in de klas pepernoten
gebakken. Als beloning mochten ze hun schoen
twee keer zetten. De dag dat Sinterklaas op
school kwam was ook zeer geslaagd. Het leek
even of Sinterklaas kwijt was, maar gelukkig
hadden de pieten de hulp van twee politieagenten
ingeroepen, die met loeiende sirene naar het
schoolplein kwamen om Sinterklaas mee te helpen
zoeken. Daarna hebben de kinderen van groep 1
tot en met 4 Sinterklaas vermaakt met allerlei
optredens. Sinterklaas bracht voor hen een
prachtig cadeau mee voor in de klas en alle
kinderen kregen een eigen cadeautje van de Sint.
Kerstfeest.
Donderdag 17 december was er een kerstfeest
van 17.00 u tot 19.00 u in het schoolgebouw aan
de Jacob Catssingel. Het was tevens de laatste
schooldag in dit gebouw.
Er was een kerstmarkt. Kinderen verkochten
kerstspulletjes die zij zelf geknutseld hadden in
hun eigen klas.
Er was een open podium in de hal. Hier traden
enthousiaste kinderen op met een act zoals een
liedje playbacken, dansen, zingen etc. Er was veel
belangstelling om te kijken naar de vele
optredens.
Er was een band die optrad in het lokaal van
groep 7. Onder het genot van een drankje en het
eten van een broodje hotdog of kerstbrood
konden bezoekers genieten van dit gezellig
kerstfeest.
Om al deze feestelijkheden te kunnen blijven
bekostigen heeft de oudercommissie uw bijdrage
hard nodig. Mocht de betaling hiervan nog aan uw
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aandacht ontsnapt zijn dan vragen wij u alsnog
het bedrag over te maken op rekeningnummer
3014309.
RESHARE
Op 9 februari kunt u weer oude kleding en
textiel inleveren. Graag in gesloten zakken of
dozen, deze worden opgehaald door Reshare.
Graag voor 09.00 ‟s ochtends inleveren.
GEEN SCHOLENATLETIEKDAG IN 2010
I.v.m. de uitbreiding en modernisering van de
atletiekbaan en accommodatie kan er in 2010
helaas geen SPRINT- SCHOLENATLETIEKDAG
plaatsvinden. Dit is met name erg jammer voor de
leerlingen van groep 8, maar zonder baan is een
wedstrijd helaas niet mogelijk.
In 2011 staat Sprint weer voor alle leerlingen
klaar om op een schitterend vernieuwde
baan de 27e SPRINT-SCHOLENATLETIEKDAG
te organiseren.
TIPS VAN DE BIBLIOTHEEK
Tips van de bibliotheek
De Nationale Voorleesdagen zijn van woensdag
20 t/m zaterdag 30 januari.
Bibliotheek Breda organiseert allerlei
(voorlees)activiteiten en geeft ook voorleestips.
„Het Prentenboek van het jaar‟ is De
Wiebelbillenboogie van Guido van Genechten.
Kijk maar eens op de website voor het liedje om
mee te doen en voor de andere activiteiten
rondom de Nationale Voorleesdagen:
http://bibliotheekbreda.nl/pagina.php?pageId=14
23.

Op school oefent uw kind met de programma‟s
van AmbraSoft. Tafels oefenen, klokkijken,
breuken, betalen met de euro, woordjes leren…
uw kind doet het met Schoolpakket 0910. Voor
thuis heeft AmbraSoft ook enkele producten
ontwikkeld die perfect aansluiten bij de
software van school!
Voor groep 3 t/m 8: Familiepakket 0910
In Familiepakket 0910 oefent uw kind met
rekenbewerkingen, de tafels van 1 tot en met 10,
de spelling van woordpakketwoorden en met
werkwoordspelling. De
digitale vriendjes Tom,
Tamira en Robbie helpen uw
kind hierbij.
Kenmerken van
Familiepakket 0910:
Ruim 100
aantrekkelijke oefeningen voor rekenen,
taal, tafels en werkwoordspelling;
Een leerlingvolgsysteem volgt het niveau
van uw kind en past de oefeningen hierop
aan;
Print werkbladen op niveau voor rekenen,
taal, tafels en werkwoorden;
Een beloningssysteem motiveert uw kind
steeds opnieuw;
Gebruik de woordpakketten van school in
uw Familiepakket.
Voor groep 1, 2 en 3:
WoordenSTART
In de kleuterklas en
groep 3 is de
ontwikkeling van de
woordenschat van enorm
belang. AmbraSoft
draagt hieraan bij met de
softwarelijn
WoordenSTART, die
bestaat uit drie blokken
met prentenboek en cd-

AMBRASOFT
roms.

Beste ouders/verzorgers,

tel: 076 5146101

Kenmerken van WoordenSTART:
Elk blok bestaat uit drie thema‟s die
perfect aansluiten bij de belevingswereld
van uw kind.
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Introductie met prachtig
prentenboekverhaal.
Levendige klikplaten tonen spelenderwijs
de betekenis van woorden.
Veel gevarieerde oefeningen, van
Autorijden tot Rijmrap.
Maak zelf kleurplaten, spelletjes en
woordposters in de Printstudio.
5 euro korting voor ouders van Nutsbasisschool
Boeimeer!
Wilt u dat uw kind thuis spelenderwijs kan leren?
Dat kan! In samenwerking met de school van uw
kind hebben wij voor u de prijs van het
Familiepakket en de WoordeSTART-blokken
verlaagd van
€ 29,95 naar € 24,95! Uw voordeel is maar liefst
€ 5,-! Via onze speciale bestelwebsite en de
speciale bestelcode kunt u tot 15 maart 2010
gebruik maken van deze korting!

Eenvoudig bestellen in 3 stappen:
1) Ga naar de website
www.bestel.ambrasoft.nl
2) Vul op de bestelpagina de
schoolgebonden bestelcode in:
Bestelcode:

30814330

3) Kies uw product(en) en plaats uw
bestelling.

Met vriendelijke groet,
Het team van AmbraSoft

NIEUWE SCHOOL
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OPROEPJE
Juf Stoffelien zoekt kapstokjes voor in de
huishoek. Het liefste houten kledinghangers voor
kinderkleding. Als u wat over heeft, graag naar
juf Stoffelien.
GROEP 1-2 a
Wie heeft er voor het bankje in groep 1-2 a een
grand-foullard of bank-hoes?
Misschien heeft u er een liggen op zolder en
gebruikt u hem niet meer, onze groep is er erg
blij mee.
Het team zoekt een kledingkast voor in de
kelder. Een kledingkast met een hanggedeelte
erin. Heeft u een kast over, horen we het graag !!
U kunt hiervoor terecht bij juf Marij.
BALLON OPENING
Wat een verrassing; een grote bruine envelop
voor groep 1-2 a.
We maken hem open en daarin zit een brief van
Michael en Sandra uit Wertheim, Duitsland.
De ballon met het kaartje van groep 1-2 a is
helemaal in Duitsland gevonden. De ballon zit
erbij en een foto met daarop de ballon, die men
op een krant heeft gelegd uit Frankfurt om te
laten zien, dat het echt zo is.
Wat geweldig, dat er mensen zijn die zoveel
aandacht schenken aan het simpele feit dat ze
een ballon vinden in hun tuin.

Ik ben sterre
ik zit in
groep3. ik
vind het heel . leuk op de nieuwe school om
dat er nieuwe
dingen zijn
bevoorbeeld
nieuwe
knutsel
dingen
en
nieuwe
spelletjes
en
nog
veel meer en
de
andere
kinderen
vinde
het
ook
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Ze schrijven de kinderen dat ze hem in de
sneeuw hebben gevonden en ze stoppen ook nog
geld in de envelop voor de “Klassekasse”.
Uiteraard
hebben
we
ze
een
brief
teruggeschreven met een bloemenschilderij van
de kleuters van groep 1-2 a.
We hebben een tekenwedstrijd georganiseerd
voor de groepen 1-2 en de prijs gekocht van dit
geld.
In de hal van de onderbouw kunt u de brief lezen
en de foto bekijken.
In de hal hangen de tekeningen van de kinderen.
Reuzeleuk om zo het nieuwe jaar in ons nieuwe
gebouw te beginnen.

TOT SLOT
Tot slot hoop ik dat u veel leesplezier heeft
beleefd aan 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 25
februari ! Tot dan!
Namens team Boeimeer,
Saskia

SCHAATSEN
Op de allerlaatste dag dat het kon, zijn we met
groep 5 en 6 gaan schaatsen. Het was
supergezellig en veel kinderen draaiden rondjes
op het ijs alsof ze nooit anders hadden gedaan.
Stiekem hopen we dat er nog meer ijs komt en
ons middagje schaatsen snel nog eens over
kunnen doen….
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