Mededelingen van Nutsbasisschool Boeimeer

Jaargang
Nummer

14
3

26-11-2009
AGENDA
02-12 :Sponsorloop !!!
04-12: Sinterklaasviering
17-12: 17.00-19.00
Kerstviering
18-12: Alle kinderen vrijdag
VERHUIZING !!!
04-01: Ochtend, alle kinderen
vrij
Middag, ingebruikname
nieuwe schoolgebouw !
11-01 t/m 22-01 : Cito LVS
toetsen
VERHUIZING

MR
Door een foutje stond in de vorige Boeibode de
foto van de leden van de MR niet volledig in
beeld, bij dezen opnieuw.

Precies een jaar na de verhuizing uit ons oude
gebouw aan de Jacob Catssingel, verhuizen we in
de Kerstvakantie terug naar ons prachtige,
gloednieuwe gebouw. Maandagmorgen na de
vakantie zijn alle kinderen vrij en ‟s middags gaan
we met de kinderen het gebouw in gebruik
nemen. Wij hebben er in ieder geval heel erg veel
zin in. Verdere details over de verhuizing en de
opening volgen nog.
De MR bestaat nu uit de volgende leden:
Personeelsgeleding: Anjo Kant (grp 6), Stoffelien
Mol (grp1/2a), Janny Klep (grp 1/2c)
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Oudergeleding: Marcel Polman (grp5/grp3), Hans
Klabbers (grp2b), Diane Kiliaan (grp 7/grp4)

Bij de kleuters werken we met een dierenfiguur
(voor ieder kind) Joost: “Welk „gifuurtje‟ krijgt
het nieuwe jongetje”?

IN DECEMBER ZIJN JARIG
1-12

Sem Erkens

6

1-12

Sterre Polman

5

2-12

Lena ten Wolde

4

2-12

Nigel Pieter

7

5-12

Nine van Grondelle

2 (B)

7-12

Djuwel van Leeuwen

5

10-12

Kik van Meenen

13-12

Malissa Bron

16-12

Souhail Lammerts van Bueren

4

18-12

Tim Peeters

4

20-12

Tim Haerkens

5

28-12

Lily Smits

3

29-12

Vinnie de Vulder

5

31-12

Romy Hensen

8

Tevens nog proficiat voor Misha de Lange, die
abusievelijk niet in de lijst stond in de vorige
Boeibode. Hij vierde 25 november zijn
verjaardag ! ( gisteren )
WELKOM OP BOEIMEER
Er zijn weer een aantal nieuwe leerlingen op onze
school begonnen Te weten: Gus Edixhoven, Mylou
Lamers, Tyra Bak, Anouk Verburg en Maurice
Verburg.
Welkom op Boeimeer !!! We wensen jullie heel
veel succes en plezier op je nieuwe school toe.

1 (A)
SINTERKLAAS
7

De kinderen van 1-2b zijn hard aan het werk om
nieuw pakpapier voor de zwarte pieten te maken!
We zagen op het sinterkaas journaal dat de
pieten er weer een puinhoop van hebben gemaakt.
Ze hebben dringend pakpapier nodig ! Wij maken
dat en stoppen het dan in onze schoen, zodat de
pieten het kunnen ophalen. Leuk hoor, een Piet in
je klas, maar de Piet die dit weekend in de klas is
geweest heeft er een rommeltje van gemaakt….
Trouwens, heeft iemand de klassenmap van groep
1-2 B gezien?
NOG MEER PRIETPRAAT

PRIETPRAAT
Leerling groep 5 : “Dat boek hadden ze niet meer
in de videotheek” !

De juf in groep 4 heeft het tijdens een kanjerles
over piekeren, dat je lang over iets na moet
denken…
Leerling groep 4 : “Als ik in bad zit en het schuim
komt in mijn ogen moet ik ook piekeren”.

Juf : “Noem een soort van openbaar vervoer “?
Huub : “Een cabriolet, die kan open en dicht”!
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VOEDSELBANK

Ondanks het slechte weer was het op 7 oktober
toch een geweldige opening van de kinderboekenweek op Boeimeer. Het thema van de
kinderboekenweek: Aan tafel! Eten en snoepen in
kinderboeken was de aanleiding om een
koekhapwedstrijd te organiseren voor de hele
school. Zoals je ziet , waren alle kinderen in
opperste concentratie om te beginnen. Er is veel
aandacht besteed aan het thema in de diverse
groepen en we hadden een spetterende afsluiting
op het plein.

We willen alle ouders en kinderen hartelijk
bedanken voor de geweldige inzameling voor de
voedselbank. De levensmiddelen zijn 22 oktober
opgehaald en zoals jullie in de brief van de
Voedselbank kunnen lezen, waren ze erg blij met
dit initiatief.
De kinderboekenweekcommissie, Esther en Stoffelien.
KINDERBOEKENWEEK

OVERBLIJFTARIEF
Overblijftarief Stichting Nutsscholen scholen
Wij danken u voor het door u gestelde
vertrouwen in het overblijfteam gedurende het
afgelopen schooljaar. Kober kinderlunch verzorgt
ook dit schooljaar het overblijven Nuts
Basisschool Boeimeer. Kober kinderlunch brengt
u hierbij op de hoogte van de wijziging van het
overblijftarief in het schooljaar 2009-2010.
Op uw overblijfkaart heeft u inmiddels kunnen
zien wat het nieuwe tarief is.
Kober kinderlunch realiseert zich dat niet in alle
gevallen de redenen van de tariefverhoging
duidelijk of op tijd bekend gemaakt zijn. Wij
vinden het vervelend dat dit zo gelopen is en
zullen er alles aan doen om eventuele wijzigingen
al voor de zomervakantie naar u als
ouders(s)/Verzorger(s) te communiceren.
in verband met de prijs indexering vanuit Kober
is, in overleg met Stichting Nutsscholen, het
overblijftarief met ingang van het nieuwe
schooljaar aangepast .
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Dit heeft voor u als ouder(s)/verzorger(s) tot
gevolg dar u 2.80 euro per overblijfbeurt gaat
betalen in het schooljaar 2009-2010.
Stichting
Nutsscholen
draagt
0,25
per
overblijfbeurt bij en heeft aangegeven dat deze
bijdrage per 1 januari 2010, op basis van overleg
tussen bestuur en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad, geheel of gedeeltelijk
komt te vervallen. Zij zullen u hierover nader
informeren.
U heeft van Kober kinderlunch inmiddels de
nieuwe overblijffolder met daarin alle praktische
gegevens met betrekking tot overblijven
ontvangen indien u nog vragen heeft kunt , kunt u
terecht bij overblijfcoördinator Keme van Putten

zeker dat je mee kunt doen. Neem deze
bevestiging maar naar het museum. Als je graag
in het weekend mee wilt doen, geef je dan op
voor vrijdag voor 16:00 uur. Op de dag zelf kun
je je niet meer online of via e-mail aanmelden.
Informeer bij de balie in het museum of er nog
plaatsen
beschikbaar
zijn.
SCHOOLONTBIJT
We hebben genoten van een gezonde en gezellige
start van de dag tijdens het nationale
schoolontbijt. Er is zo goed gegeten dat sommige
kinderen tegen lunchtijd hun buikjes eigenlijk
nog te vol hadden…

WORKSHOPS

In de schoolvakanties organiseert het Graphic
Design Museum elke dag ontwerpworkshops voor
kinderen.
Kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie geven de educatieve
begeleiders van het Graphic Design Museum
dagelijks een korte introductie over grafisch
ontwerpen aan jonge ontwerpers-in-spe. Daarna
gaan
de
kinderen
zelf
aan
de
slag.

Wanneer? Tijdens de kerstvakantie elke dag

vanaf zaterdag 19 december, behalve op maandag
Hoe laat? Van 11:30 tot 13:00 uur en van 14:30
tot
16:00
uur
Voor wie? Kinderen van 4 tot 13 jaar
Waar? In het Graphic Design Museum
Kosten? De workshop is bij de normale
entreeprijs van het museum inbegrepen.
Opgeven? Vul dit formulier in of stuur een
mailtje naar petra@graphicdesignmuseum.com.
Wanneer je een bevestiging ontvangt, weet je
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NIEUWE INTERN BEGELEIDER
We hebben nog geen nieuwe kandidaat kunnen
benoemen voor deze functie. De procedure loopt
dus nog. Uiteraard houden we u op de hoogte van
de ontwikkelingen.
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SPONSORLOOP

GROEP 8, ‘N DAGJE IN DE TWEEDE KAMER

Woensdag 2 december houden we onze
sponsorloop voor de inrichting van het nieuwe
schoolplein. Natuurlijk zouden we het leuk vinden
als er veel mensen staan om de kinderen aan te
moedigen. Hieronder nog een keer het
loopschema :

We gingen om 9 uur met de bus op weg naar Den
Haag. Rond 10 uur kwamen we er aan en moesten
we ong. nog 10 minuten lopen naar het gebouw.
We moesten nog even wachten voordat we naar
binnen gingen. We gingen eerst naar de
vergaderzaal van de V.V.D. Daar was het heel
leuk en mochten we door de microffon vragen
stellen. Daar kregen we goede en duidelijke
antwoorden op de vragen. Ook kregen we wat te
drinken. Toen gingen we naar de 2e kamer. We
mochten nergens aan komen en niet op de stoelen
zitten. Overal hingen camera‟s en er was goeie
bewaking. Er werd goed uitgelegd over de 2 e
kamer. Toen we klaar waren in de 2e kamer
gingen we naar de bibliotheek. Er waren 4
verdiepingen en de trap naar boven werd een
staart van een draak bedoelt. Er stonden
duizenden boeken. De zaal werd gebouwd terwijl
het heel in was om Chinese stijl te gebruiken.
Toen gingen we naar buiten en liepen naar het
binnenhof. Daar was ook de ridderzaal. En er
werden 2 groepsfoto‟s gemaakt. Daarna was de
rondleiding afgelopen en gingen we met de bus
terug naar Breda. Toen we op school waren
hebben we nog wat bij gekletst. Het was een
leuke dag.
Femke & Anouk

9.00-9.15 uur: Groep1/2 A Stoffelien/Tessy
9.20-9.35 uur: Groep 1/2 B Marij/Fleur
9.40-9.55 uur: Groep 1/2 C Janny/Els
10.00-10.25 uur: Groep 5 en 6
11.00-11.20 uur: Groep 3 en 4
11.30- 12.00 uur: Groep 7 en 8
Let op !!! Groep 3 en 4 hebben i.v.m. de
zwemles geruild met de tijd van groep 5 en 6.
INTERNET TIP

http://kinderliedjes.web-log.nl/
Deze website staat vol met teksten van oude en
nieuwe kinderliedjes en rijmpjes. Zo komt u
Sinterklaasliedjes, Kerstliedjes, verjaardagsliedjes, slaapliedjes en wiegeliedjes tegen. Met
de letters aan de zijkant kunt u snel de liedjes
zoeken die u nodig hebt. Bij de meeste liedjes
staat ook in welk boek of CD ze verschenen zijn.
Als u bladmuziek, mp3‟s, midi‟s, kleurplaten,
knutseltips of werkbladen zoekt, kijk dan eens
bij de Themasites in de rechterkolom. Kortom
een veelzijdige site die veel mogelijkheden geeft
in de komende dagen voor Sint en Kerst!
http://kinderliedjes.web-log.nl/
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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 17
december ! Tot dan!
Namens team Boeimeer,
Saskia
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