Mededelingen van Nutsbasisschool Boeimeer
Jaargang
Nummer

14
8

22-04-2010
HOOFDLUIS

AGENDA
23-04 : sportmiddag 5 t/m 8
30-04 t/m 14-05 : Meivakantie!
24-05 : Vrij, 2e pinksterdag
25-05 : Ouderavond groepen 1/2
27-05 : Ouderavond groepen ½
03-06 : Schoolfotograaf
14 t/m 25-06 : Toetsweken Cito
24-06 : Boeibode 9
NIEUWE WEBSITE
Met veel trots kunnen we u mededelen dat de
nieuwe website online staat. We hebben een
gloednieuwe overzichtelijke website waarop u als
ouder alle nodige informatie zult kunnen vinden.
Ook de boeibode, foto‟s, aanvraagformulieren
voor verlof etc. kunt u vinden op de site.
Uiteraard is deze site er niet zomaar gekomen,
met name meneer Jan heeft hier veel tijd en
energie in gestoken, waarvoor dank !!!
Neemt u eens een kijkje : www.nbsboeimeer.nl

Nutsbasisschool Boeimeer
tel: 076 5146101

Van tijd tot tijd steekt de hoofdluis zijn kopje
weer eens op. Nu weer eens in deze klas, dan
weer eens in die. Hoofdluis is een hardnekkig
probleem. Om dit probleem aan te pakken
bestaat op onze school de hoofdluiswerkgroep.
Deze werkgroep bestaat uit ouders die na elke
vakantie alle kinderen van de hele school
controleren op hoofdluis en neten. Worden er
"beestjes" gevonden, dan wordt overgegaan tot
actie! In deze groep gaat dan een brief mee en
desbetreffende ouders worden ingelicht en soms
gevraagd hun kind te komen halen om te
behandelen. Na de behandeling kan het kind
gewoon weer terug naar school komen. Zo
proberen we de besmetting binnen de perken te
houden en streven we naar een "luizenvrije"
school. Effectieve bestrijding is alleen mogelijk
wanneer het probleem gezamenlijk (school en
ouders) wordt aangepakt en er gelijktijdig en
zorgvuldig behandeling plaatsvindt. Daarom
hebben we besloten voor ieder kind een
luizenzak te verplichten. Deze luizenzakken zijn
vanaf 17 mei te verkrijgen bij Juf Corrie. Zij is
iedere dag tot 13.30 uur op school aanwezig.
Omdat we in één keer een behoorlijke
hoeveelheid bestellen zijn we in de staat de prijs
wat lager te houden en kost de luizenzak u €3,50.
De zak blijft op school en wordt aan de kapstok
gehangen. Belangrijk is wel dat u met een
watervaste stift vooraf de naam van uw kind op
de zak zet.

Jan Nieuwenhuyzenstraat 2, 4818 RJ Breda
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Op deze manier hopen we het „luizenprobleem‟
in de toekomst nog beter de kop in te kunnen
drukken.

ook een werkstuk gemaakt, Nordin en ik hebben
dat gemaakt over de Canarische eilanden. Het
was heel leuk om te doen !!
Kaya, groep 5

BOEIBODE DIGITAAL

IN MEI ZIJN JARIG

Zoals al eerder aangekondigd gaan we de
Boeibode digitaal verzenden. We hebben bijna
alle mailadressen van de ouders verzameld.
Volgende boeibode geven we hem nog als
papieren versie mee en ontvangt u hem digitaal. U
krijgt de Boeibode dan 2 x. De Boeibode daarna
ontvangt u alleen nog digitaal. Als u geen mail
kunt ontvangen, kunt u op school een papieren
exemplaar krijgen. Mochten er wijzigingen zij in
uw mailadres, graag even doorgeven aan Juf
Corrie.

02-05
03-05
03-05
04-05
05-05
07-05
08-05
09-05
10-05
10-05
11-05
11-05
12-05
13-05
17-05
18-05
19-05
20-05
24-05
26-05
30-05
30-05

SCHOOLFOTOGRAAF
Gelukkig is de schoolfotograaf weer beter en
hebben we een nieuwe afspraak kunnen maken.
Hij komt op 3 juni om uw kind(eren) en alle
groepen op de foto te zetten. Zorgt u voor
kleurige kleding die dag ???
SCHOOLMELK
Met ingang van het nieuwe schooljaar is er op
Boeimeer geen mogelijkheid meer tot het
afnemen van schoolmelk. Campina verwerkt de
lege pakjes niet meer en dit leidt tot een flinke
stijging van de afvalkosten. U dient zelf uw
abonnement bij Campina op te zeggen. Uiteraard
kunt u uw kind volgend schooljaar wel bekers
melk meegeven, die ze dan in de koelkast kunnen
wegzetten, zodat ze toch in de pauze of bij het
overblijven gekoelde zuivel kunnen drinken.
ALLES-IN-1

Else van Beek
Tobias Mol
Tuncay Marcus
Teun Lucassen
Thayenne Frans
Noa Roele
Madelief Ploos-van Amstel
Nynke Rijckenberg
Mathijs Jacobs
Mohammed Bechrouri
Boris Gijzen
Joppe van Roekel
Melissa Aarts
Gwen Kuijpers
Ole Demoet
Wolfje van de Werff
Martijn van Beijsterveldt
Tommie Lohle
Eli Abbenhuis
Gino Grosfeld
Ilana Soetens
Phoebe - Mae van Gerven

OVERBLIJVEN

hoi wij heten fee en eva en wij gaan jullie iets
Wij hebben 5 weken gewerkt aan alles-in-1. We
vertellen over de overblijf van groep4. elke
hebben in elke week over een ander deel van
maandag en dinsdag en donderdag eten wij bij de
Europa gewerkt. De laatste week hebben we
okidoki. Het is fijn dat we hier eten. Er zijn twee
gekleid en geborduurd. Volgende week sluiten we
bankjes en bijna iedereen wil er op zitten en ze
af met een Euro-thee, waarbij we zelf hapjes
zitten lekker zacht. op maandag komt jeffrey en
gaan maken. Dat doen we de hele dag en onze
dinsdag ook en op donderdag komt danielle. Als
ouders mogen dan ‟s middags komen kijken en op
we klaar zijn met eten spelen we buiten op het
de thee komen.
plein van de okidoki maar daar vertellen we later
We hadden Noorse trollen gekleid en we hebben
over. Jeffrey maakt soms grappjes en hij doet
schotse ruitjes geborduurd. Juf Hilde maakte
ook soms wel eens mee met spelletjes binnen en
steeds grapjes over Noorse ruitjes en schotse
buiten maar daar vertellen we later over. Op het
trollen  We hebben allemaal een spreekbeurt
eerste noemt jeffrey of danielle de namen op.
gemaakt en die gaan we dan houden. We hebben
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Buiten spelen we soms wel eens spelletjes met
jeffrey en danielle. We hebben ook een hut
geboud en daar mogen de jongens en meisjes in
spelen vaak lummeltje. Einde groeten fee en eva
groep 4

gaan en niet langs het artiestencafé en de
kleedkamers gaan. Daarna gingen we weer naar
school. Tommie uit groep 6

PRIETPRAAT
Juf fleur heeft ander haar, want ze heeft een
pony laten knippen.
Juf Janny zegt op de gang tegen Joppe : “Heb je
een nieuwe juf, Joppe ?? ””Nee, maar ze heeft
wel een paard!” zegt Joppe.
Juf Janny en Juf Fleur leggen uit dat ze niet een
echte pony heeft, maar dat het kapsel zo heet.
Joppe loopt weg en mompelt : “Ik wil ook een
paard!”.
DE BLAUWE OTTER
Overblijven in kleine kring

INTERNET TIPS
WikiKids is een Nederlandstalige Wikipedia voor
en
door
kinderen.
Leerlingen
kunnen
samenwerken aan artikelen, elkaars werk
corrigeren of het werk aanvullen. Handig voor
werkstukken maar je kunt er ook zelf aan mee
helpen! Deel met andere kinderen je kennis en
schrijf bijvoorbeeld over je hobby's.

www.wikikids.nl
CHASSE

Wilt u dat uw kind tussen de middag in een
leuke en rustige omgeving een boterham eet?
Twee
pedagogisch
medewerkers
van
kinderverblijf de blauwe otter (aan de overkant
van de school) zorgen voor de kinderen van de
tussenschoolse opvang. Zij halen de kinderen om
12.05 uur op uit school en eten samen met de
kinderen een boterham. Er is aandacht voor
wat de kinderen vertellen en er is voldoende
keuze uit verschillend broodbeleg/drinken.
Na de lunch spelen de kinderen nog even lekker
buiten en om 13.05 uur worden zij weer terug
naar school/ in de klas gebracht.
De kosten bedragen € 4,25 per lunch (inclusief
eten en drinken). Er is plaats voor maximaal 20
kinderen. Heeft u interesse? Voor meer info
kunt u ons bellen of mailen.

5 weken geleden zijn we naar het Chassé –
theater gegaan. We moesten best ver lopen. We
waren er. De juf ging even naar binnen om te
kijken of de mevrouw die de rondleiding gaf er
was. Daar kwam ze aan. We gingen naar binnen.
We konden kiezen uit: als artiesten langs de
artiesteningang gaan en naar de kleedkamers,
alle drie de zalen, artiestencafé en ook bij een
ruimte waar alle spullen werden gebracht en
gehaald. Of langs de hoofdingang naar binnen
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Namens team Boeimeer,

Met vriendelijke groet,
Corrie Noorlander
Manager de blauwe otter

Saskia

De blauwe otter
Jan Nieuwenhuyzenstraat 13
4818 RH Breda
tel: 076-5229522
email: deblauweottter@skon.nl
web: www.skon.nl
Skon kinderopvang
Net zo ondernemend als kinderen
MUZIEKPROJECT

Het muziekproject
Hallo allemaal,
Groep 6 heeft een muziek project gehad .Het
was super leuk. We gingen zelf een liedje maken.
Er was een meneer (meneer Paul). Hij heeft ons
ook een beetje geholpen. We hebben ook flyers
gemaakt en posters dat mochten we in groepjes
doen met z‟n tweeën of drieën. We moesten de
posters aan alle klassen uitdelen en de flyers aan
het eind van de middag op het schoolplein. We
hadden twee groepen, elke groep had een eigen
liedje. Ze heten de … 1. Boyz and Girlz 2. The
Scary kidzz. We hadden 6 weken met meneer
Paul. Hij zei dat we een optreden op het laatst
gingen doen voor heel de school en we moesten
vragen aan de ouders of ze ook wilden komen en
ook aan de opa‟s en oma‟s . Op het laatst hadden
we dus een optreden gedaan . Eerst voor de
kleuters en groep 3 en4. En toen voor groep
5,,7en 8 en ook nog de ouders, opa‟s en oma‟s.
Het was erg leuk. Op het laatst gaven we meneer
Paul een cadeautje, die hadden een paar kinderen
gemaakt. Het was een tekening. Hij was er heel
blij mee en de liedjes waren ook super leuk
geworden.
Groetjes van Pleun de Koeijer uit groep 6
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 24
juni! Tot dan!
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