Mededelingen van Nutsbasisschool Boeimeer
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AGENDA
04-03 :
08-03 :

Rapport 2
Ouderavond
groep 3 t/m 7
10-03 :
Ouderavond
Groep 3 t/m 7
15 t/m 9-03 :Kijkweek
25-03 :
Boeibode 7
VAKANTIEROOSTER 2010/2011
Het vakantierooster van 2010/2011, komend
schooljaar dus, wijkt af van het landelijke
adviesrooster. De herfstvakantie start op
maandag 25 oktober en de kerstvakantie op
maandag 27 december. Zodra het rooster
helemaal definitief is, komt het in de Boeibode
OUDERAVONDEN
Maandag 8 maart en woensdag 10 maart zijn er
ouderavonden voor de groepen 3 t/m 7. Vanaf
maandag
1
maart
hangen
er
weer
intekenlijsten bij de groepen, waarop u kunt
intekenen voor de ouderavonden. Wij stellen het
op prijs als u zich inschrijft voor een
oudergesprek.
TEVREDENHEIDPEILING
Net als vier jaar geleden is de Stichting
Nutsscholen Breda voornemens om wederom een
tevredenheidpeiling af te nemen onder de
tel: 076 5146101

ouders, de leerlingen van groep 5 t/m 8 en onder
de personeelsleden. We hopen dat alle ouders
van NBS Boeimeer de peiling willen invullen. We
krijgen dan als school een goed beeld van wat er
leeft onder ouders.
Vier jaar geleden heeft 60% van de ouders de
enquête ingevuld. We hopen deze ronde op een
hoger deelnemerspercentage. Zodra het tijdpad
bekend is communiceren we hier met u over.
Hieronder vindt u de uitwerking van de 10
belangrijkste verbeterpunten die uit de
tevredenheidpeiling van 2006 zijn gekomen. Per
verbeterpunt kunt u lezen wat wij hier als school
aan hebben gedaan :
Hygiëne en netheid binnen de school
We betrokken per 1-1-2010 een nieuw
schoolgebouw.
We hebben in het nieuwe gebouw
hangende toiletten, gietvloeren,
voldoende toiletten, zeepautomaten en
handdoekautomaten.
Onder de school is een ruime kelder
waardoor opslag geen probleem moet zijn.
Een opgeruimde school moet goed
mogelijk zijn
Er zijn regels opgesteld voor leerlingen
en leerkrachten
Meubilair en kasten zijn nieuw
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Goede inrichting van alle kantoorruimtes
en de spreekkamer
Nieuwe speelzaal inrichting. In de
speelzaal ook opbergmogelijkheden
Veiligheid op weg naar school
Invoering praktisch verkeersexamen.
Speelmogelijkheden op het plein
Op het nieuwe schoolplein is er een
“apart” stuk voor de kleuters
In de zandbak is een speeltafel
aangebracht
Er is een klimrek voor de grotere
kinderen.
De tafeltennistafel staat op een
andere plaats
D.m.v. pleinplakkers zijn er
voetbalgoals gecreëerd
Meer speelruimte door verwijderen
noodlokalen en verkleinen zandbak
Aandacht voor creatieve vakken
Aanstellen interne cultuurcoördinator
Aanschaf methodes muziek,
handvaardigheid en tekenen
Opstellen cultuurbeleidsplan
Opleiden van een interne
cultuurcoördinator
Veiligheid op het plein
Door de inrichting zijn verloren
hoeken verdwenen
Kleuters hebben eigen terrein
Straatwerk is vernieuwd en daardoor
is een vlak terrein ontstaan
Er zijn echte bankjes in plaats van
muurtjes
Aandacht voor godsdienst en
levensbeschouwing
De module geloof wordt ingezet
vanuit de methode “alles in 1”. Dit
wordt ingepast in het lesprogramma
van groep 7.
Aandacht voor de vieringen en de
naamgeving hiervan.
Informatievoorziening over het kind
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De rapporten zijn aangepast naar een
portfoliomodel
Invoering van Kijkgesprekken voor de
kinderen uit groep 1/2
In het rapport zit een uitdraai uit
het leerlingvolgsysteem Kijk op
sociale competenties.
Handelingsplannen worden door
ouders ondertekend. Zo zijn ouders
op de hoogte van de geboden zorg.
Informatievoorziening over de school
Binnenkort gaat onze nieuwe website
in lucht gaat. Hierop is veel
informatie te vinden over de school.
Er komt een apart kopje voor nieuwe
ouders.
Uitbrengen van een jaarkalender
Aandacht voor uitstapjes en excursies
De schoolreis komt om het jaar aan
bod.
In de themaweek gaan de kinderen de
school uit afhankelijk van het thema
We zijn aangesloten bij de
ontdekking.
Sfeer en inrichting schoolgebouw
We betrokken een splinternieuw
gebouw. Het meubilair is pas
vernieuwd. Bij de intrek in het nieuwe
gebouw stonden nieuwe kasten klaar.
Door de bouwwijze is het gebouw
licht, open, toegankelijk en
uitnodigend.
De kantoorruimten en spreekkamers
werden functioneel maar smaakvol
ingericht. De onderwijspleinen voor
de leerlingen zijn voorzien van
werkbladen. Op alle werkplekken
staan flatscreens. Draden zijn netjes
weggewerkt.
EEN MODERN JASJE VOOR DE NUTS
BREDA - Wethouder Henk Snier heeft
gistermiddag de nieuwbouw van nutsbasisschool
Boeimeer aan de Jan Nieuwenhuijzenstraat
officieel geopend.
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Hij onthulde een glas-in-loodraam dat afkomstig
is uit de oude school. De scholieren zitten al
sinds begin dit jaar in hun nieuwe onderkomen
dat aan alle moderne eisen voldoet. Zo zijn er
extra leerpleinen gecreëerd waar de kinderen
naast het werken in de klas de ruimte hebben om
daar ook aan computers te werken. In elke klas
komt een digitaal schoolbord. Het gebouw is
voorzien
van
vloerverwarming,
een
luchtzuiveringssysteem en een lichtinstallatie die
reageert op buitenlicht. Ook is het plein helemaal
nieuw ingericht.
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Marieke van Lange
Annabel Baert
Fu Albers
Pepijn van Nielen
Ruben Meeuwis
Gijs Teurlings
Mick Gutlich
Bram van Gool
Luna Voesenek
Puck Rietveld
Amber Klabbers
Jurre Rijckenberg
Jildis Dirven
Siem van Heck
Julia de Haan
Ruben Steinfort
Jente Voesenek
Tygo Hensen
Miquel Annichiarica
Rozemarijn Goossens

( Dit stukje stond in BN de Stem op 5 februari
2010 )
PODIUM BLOOS GROEP 5 EN 6
We gingen op die donderdag met een dubbel
dekker bus. Groep 5 ging ook mee. Toen we er
waren zagen we ook andere klassen van andere
scholen .En we zagen
heel veel muziek
instrumenten . We kregen een optreden met een
drumstel en een gitaar ,en de gitaarspeler zong
ook. De meneer had een soort tafel waar heel
veel geluiden uit kunnen komen. Zo als: een
scheet,muziek,zoemen,en nog veel meer. Er was
ook een soort ding waar je je hand boven moest
doen en toen kreeg je een geluid .Een geluid zo
als :bzzzzzzzbzzzzzzzbzzzzzzzz die
mocht
Noa uit groep 6 bespelen. En Tim uit groep 5
mocht ook het podium op hij mocht de zoem
bespelen. De mannen vertelden heel veel tegen
ons. De geschiedenis van de gitaar en van het
drum stel. Ook waren er wat minder moderne
spullen . En ook weer wel moderne spullen. Zo als:
een modern drumstel en gitaar. We vonden het
heel jammer toen het voorbij was.
Gr. Wietske
IN MAART ZIJN JARIG
01-03
01-03
02-03
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Anoeschka Oenen
Patryk Urbanowicz
Marnix Meeuwis

WELKOM OP BOEIMEER
Er zijn weer een aantal nieuwe leerlingen op onze
school begonnen Te weten: Luka Beijer, Lukja
Buelen, Maud van Kastel, Antje Terpsma
Welkom op Boeimeer !!! We wensen jullie heel
veel succes en plezier op je nieuwe school toe.

BIEB GROEP 6
HOI
Groep 6 ging te voet naar de bibliotheek .We
waren er. We moesten wachten tot er iemand
kwam. En eindelijk kwam er iemand. We moesten
mee lopen en de jassen ophangen. Toen gingen we
op een 3dubbelebank zitten. We gingen kijken
hoe het systeem daar werkt. De mevrouw ging
alles over de bibliotheek en het systeem
vertellen en wat we moesten doen. Toen ging de
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juf groepjes maken. Je kreeg een kaartje met de
naam van de schrijver. Die moest je opzoeken op
de computer, Je moet een boek kiezen en dan
het boek gaan zoeken.
Mijn eerste boek was Cowboy Stinky Bill!!!! Ik
had zelf 4 boeken af. Daarna moesten we gaan
zitten op de 3dubbelebank. Toen vroeg de
mevrouw of we het leuk vonden en of je er wat
van hebt geleerd. Toen gaven wij haar een
slotapplaus,en zeiden wij dank je wel
Van GIJS uit groep 6
GROTE KERK
Groep 5 is maandag 1 februari naar de grote kerk
geweest. En we gingen daar een soort van
speurtocht doen met 7 groepjes gedeeld door 4
kinderen. En we hebben intresante dingen
geleerd en oude dingen ontdekt. En we moesten
een zwarte muis zoeken en dat was valspelerij,
want we mochten ergens niet op en daarom
konden we het niet zien.
Hoe dan ook, het was leuk, groetjes Djuwel en
Joella.

Hallo wij zijn Pien en Joella en we gaan het
hebben over carnaval op school. We zijn op
vrijdag begonnen met een optocht. En we hadden
het leuk maar we hadden het ook koud. We zagen
er allemaal leuk uit. Jammer genoeg was het snel
alweer voorbij. Daarna gingen we binnen feesten
en er kwam ook veel scherpetines in voor. We
hadden gelachen en de limbo gedaan. Floor was
het mooist verkleed van onze klas en we hadden
ook lol en keet. Joella was een tuinmeisje
en Pien was als cupido leuk was het echt wel.
groetjes Joella en Pien
Carnaval in de winter. We hebben een optocht
gedaan en die was ijskoud en prinscarnaval is
langs gekomen. Sommigen hebben een kar
gemaakt en er waren prijzen uitgedeeld en het
was heel erg gezellig. Er waren er gek gekleed
zoals een hippie en een clown en een cowboy en
een cotic. Het was leuk echt waar groetjes Elly
en Sterre, veel plezier .
ACTIE HAITI

Actie Haïti !!!!!!

CARNAVAL
De carnaval viering .We kwamen allemaal
verkleed naar school. Er waren heel veel gekke
bij. Bijna iedereen had serpentines bij dus het
hele schoolplein lag vol . Er was ook een optocht
die was heel leuk en koud en gezellig en er waren
hele mooie wagens. Eerst gingen we feesten en
toen kwam prins carnaval en de kleine prins en
prinses en de raad van 11 en de nar. En toen
mochten
naar
buiten
.Maar
eerst
de
prijsuitreiking als je gewonnen had kreeg je een
stuiterbal er waren ook groepsprijzen.
En dat was het .
Groetjes Tim en Mathijs groep 5
tel: 076 5146101

Benthe de Vries uit groep 8 had een super goed
idee bedacht. Een actie voor Haïti ! Alle vieze
schoenen mochten ingeleverd worden, ze werden
gepoetst en helemaal schoon kreeg je ze weer
terug. 1 euro per paar was de bedoeling maar de
meeste mensen gaven wat extra’s. In totaal
hebben we 360 euro opgehaald. Het leuke was
dat bij een televisieprogramma het werd
verdubbeld!!!!! Dus alles bij elkaar heeft het 720
euro opgeleverd voor Haïti! Allemaal heel erg
bedankt voor uw bijdrage!
Groetjes Ilana, Benthe, Jule en Else uit groep 8
VOORLEESWEDSTRIJD

Voorleeswedstrijd Benthe
Hallo allemaal, ik ben Benthe de Vries. Ik heb
meegedaan met de voorleeswedstrijd. Ik heb
eerst gewonnen van de klas, toen van de school
en net ben ik naar de Bredase voorronde
geweest: EN IK BEN DOOR !!!
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Het was heel gezellig, ik had mijn lieve vrienden
en familie mee, die mij goed hebben
aangemoedigd. Jule en Else waren erbij. Ik had
voorgelezen uit het boek : Tien Torens Diep van
Jacques Vriens.
Hopelijk ga ik de Bredase finale ook halen en ook
al ga ik niet door, ik ben blij dat mijn klas me dan
heeft aangemoedigd.
Groetjes, Benthe de Vries en Jule Bergsma

Dit stukje heb ik eerder geschreven en ik heb
inmiddels al de volgende ronde gehad. En die heb
ik gewonnen, dus ik ben nu Kampioen van Breda!

Wij zijn supertrots op onze voorleeskampioen
van Breda en wensen Benthe heel veel succes bij
de regionale wedstrijd waar ze binnenkort weer
mag lezen !!!
Benthe de Vries is Voorleeskampioen
( originele stukje van de bibliotheek )
Op woensdagmorgen 24 februari 2010 was de
finale van de Bredase voorleeswedstrijd in de
Concertzaal van de Nieuwe Veste.
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Traditiegetrouw strijden leerlingen uit groep 7
en 8 van de Bredase basisscholen dan om de titel
van Bredase voorleeskampioen basisschool. Dit
jaar waren er 7 kandidaten die allemaal begeleid
werden door een enthousiaste groep van
supporters van ouders, leerkrachten en
klasgenoten.
De jury bestond uit:
·
Dhr. J.van Dijk
·
Mevr. G. van Hese
·
Mevr. B. Adank
Zij hadden, na het voorlezen van de kandidaten,
de taak om te bepalen wie er als winnaar uit de
bus zou komen. Dat was ook deze keer beslist
niet eenvoudig. Terwijl de jury in beraad was
werden ouders en kinderen getrakteerd op wat
drinken en dat was hard nodig want de
temperatuur in de zaal was inmiddels flink
opgelopen.
Na de pauze kwam de jury weer terug op het
podium en bracht voorzitter Joep van Dijk de
zaal op de hoogte van de uitslag.
Die luidde als volgt:
1e plaats: Benthe de Vries van NBS Boeimeer uit
Breda
2e plaats: Freek Mol van BS De Hoogakker uit
Breda
3e plaats : Sine de Jonge van BS De Werft uit
Breda
Benthe de Vries
is vanaf nu de
Bredase voorleeskampioen
basisschool
2010 en mag
door naar de
regionale ronde
in Goirle op 20
maart.
Als ze er in
slaagt om ook
daar als winnaar
uit de bus te komen mag ze door naar de
provinciale finale van Noord Brabant in Goirle op
10 april en met een beetje geluk kan ze misschien
ook nog door naar de landelijke finale in Utrecht
op de Nationale Voorleesdag 19 mei in Utrecht.
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VERKEERSOUDER GEZOCHT
We zoeken voor Boeimeer nog een enthousiaste
verkeersouder. Van deze verkeersouder wordt
verwacht dat hij/zij deel gaat nemen aan
speciale bijeenkomsten van Veilig Verkeer
Nederland ( ongeveer 4 x per jaar ) en zich
aanmeldt bij VVN als verkeersouder ( je kunt dit
bekijken op www.vvn.nl ) Tevens ondersteunt u
onze verkeerscommissie. Kortom staat de
verkeersveiligheid ook bij u, hoog in het vaandel,
kunt u zich aanmelden bij juf Esther ( groep 6 )
of juf Marion ( groep 7 )
INTERNETTIPS

Actie – Reactie!
http://kettingreacties.e-nemo.nl/nl/
NEMO is het grootste science center van
Nederland. Voor iedereen die nieuwsgierig is!
Vijf verdiepingen vol spannende, leuke doe- en
ontdekdingen. Alles in NEMO heeft te maken
met wetenschap en technologie.
Kettingreacties
Een bewegende kantoorstoel, knallende ballonnen
en vallende bakstenen. Welkom in de wereld van
potentiële- en kinetische energie!
De meest populaire demo bij NEMO is nu ook op
Internet na te spelen. Hartstikke leuk natuurlijk,
maar ook leerzaam. Maak je eigen actie-reactie
proeftuin
op
http://kettingreacties.enemo.nl/nl/
OVERBLIJVEN OP DE NIEUWE NUTS
Het overblijven in de nieuwe school was voor
iedereen even wennen, maar we hebben nu ons
plekje allemaal wel gevonden. Met de kleuters
eten we in de klassen, groep 3 en 4 eten beneden
in de hal, groep 5 en 6 eten boven in de hal, en
groep 7 en 8 lunchen op Okidoki.

smaak. Nu we ook nog nieuw buitenspeelgoed
hebben aangeschaft zoals diabolo’s, nieuwe
tafeltennisbadjes en een aantal nieuwe ballen,
kunnen de kinderen hun hart weer ophalen
tijdens het overblijven. Ook hebben we nieuw
speelgoed aangeschaft voor het binnenspelen bij
slecht weer.
Er zijn twee overblijfschriften, één schrift ligt
bij de kleuters en de andere ligt bij Corry op
kantoor. Deze kunnen gebruikt worden om uw
kind aan of af te melden en tevens om op- of
aanmerkingen te vermelden. Ook kunt u uw kind
aan en afmelden via ons email adres:
overblijf@nbsboeimeer.nl.
Voor
flexibele
overblijvers is het belangrijk dat ze aangemeld
worden zodat wij weten op hoeveel kinderen we
kunnen rekenen.
.
Wij zijn nog hard op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die ons team willen komen
versterken vooral op de maandag bij de kleuters.
Mocht je interesse hebben loop gerust een keer
binnen tussen 11:45u en 13:30u en meld je dan bij
Keme, onze overblijfcoördinator.
Groetjes Overblijfteam NBS Boeimeer
DE OVERBLIJF
Bij de overblijf is het altijd gezellig met alle
kinderen en de juffen. de meeste kinderen
vinden het jammer dat we niet meer kunnen
spelen op het veldje van de vorige school. Onze
nieuwe schoolplein is het plein groter geworden
er is een nieuw klimwand. Elke vrijdag voor de
vakantie is het pannenkoekendag. Groetjes Tim
en Emma groep5.
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
maart ! Tot dan!
Namens team Boeimeer,
Saskia

We zijn heel blij met het nieuwe plein en de
speelattributen, vooral de klimwand valt erg in de
tel: 076 5146101
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