Mededelingen van Nutsbasisschool Boeimeer
Jaargang
Nummer

15
10

23-06-2011
AGENDA
28-06 : Doordraaimiddag
30-06 : Rapport 3
30-06 : Musical groep 8
01-07 : Ouderbedankochtend
08-07 : 12.05 alle kinderen uit, start Zomervakantie !!!

SCHOOLREIS
Het schoolreisje van groep 8
Maandag 6 juni, het was eindelijk zover: schoolreisje! We gingen met de auto naar Kaatsheuvel, want daar
is de Efteling. Omdat wij groep acht zijn mochten we eindelijk zonder ouders en leraren rondlopen in het
park. We hadden groepjes gemaakt om mee rond te lopen en veel groepjes wisselden na de eetpauze om 12
uur of het ijsje dat we kregen om 2 uur. Van de Piranha tot de Python en van de Vogelrok tot de
Droomvlucht: iedereen is in de attracties geweest waar hij in durfde (of juist niet!) Het weer was niet
geweldig: het was benauwd maar het regende wel af en toe. Er waren ook andere scholen en klassen maar
daar hebben we niet zoveel last van gehad. En meneer Gijs ging op het laatst ook mee in de Piranha! Wat
wel een beetje raar was, was dat er een moedereend met haar kuikens in de wildwaterbaan zat… Maar
goed, we hebben een superleuke dag gehad en waren hartstikke moe op het eind. Een geslaagd
schoolreisje voor groep 8 dus!
P u c k R i e t v e l d || G r o e p 8
Groep 3 met groep 4 is dinsdag 7 juni naar Loland geweest. Het was een soort joepie ( een heel groot
speelparadijs ). Toen we daar aan kwamen kregen we een kleine uitleg. Daarna mochten we gaan spelen. We
kregen ook na een uurtje spelen een glaasje limonaden en als lunch enen portie frietjes. En na het lunchen
mochten we nog eventjes spelen. Het zag er uit als een groot kasteel maar ervoor stonden gewoon nog
speel toestellen. Maar het was vooral heel leuk !!!!!!!! Lily Smits, groep 4

Nutsbasisschool Boeimeer
tel: 076 5146101

Jan Nieuwenhuyzenstraat 2, 4818 RJ Breda
website : www.nbsboeimeer.nl

Lolland
Groep 3 en 4 ging op negen juni op schoolreisje iedereen werd in een groepje van 4 5 of 6 gedild in de
auto. Het was in Tilburg en toen we aan kwamen had de baas wat te vertellen. De regels wat je niet mag
doen en wel mag doen.Er was een super duper groot net waar je op kon lopen. En zandbak ballebak en
speeltoestellen wat je alleen met zand kan doen.Maar er was ook een andere school.
Geschreeven door kiki lohle
Schoolreisje
Groep 3 en groep 4 zijn naar loland geweest. met hun schoolreisje. Er was een heel groot klimrek. en er
was een net waar je gekke dingen Op kon doen.(maar je mocht er niet op springen).en ze kregen nog een
pauze. Toen gingen ze limonade drinken. En ze kregen nog een pauze. en toen gingen ze friet eten. En ze
kregen nog een keer limonade. En het leek op een kasteel !!!!
Roos Ackermann

.
lolland
Groep 4 en 3 zijn naar lolland geweeest het was egt super leuk
Het is een speeltiun met een kasteel waar je in kan klimeem en in dat kasteel was een
Net en dat was egt super leuk maar de waren wel een paar regels
1. Niet spiengen op het net
2. Schoenen uit
3. Niet renen
4. En niet met zand gooien
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Maar bijna idereen gooide toch met zand
Maar het was iniedergeval super leuk
robin

Lolland
groep 4 en groep 3 ging op 9 juni op schoolreis naar Lolland iedereen vond het leuk en we kregen friet
met een knakworst
of kroket of een friekendel. Het was heel leuk.
Er was ook een wit net op 4 palen.
Gescheven door maartje bergsma

Groep 5 is samen met groep 6 op dinsdag 7 juni naar Duinrell geweest.
Ze gingen er met de bus naar toe.
Er waren hele leuke attracties. Zweefmolens, achtbanen, wildwaterbanen enz.
Ik zat zelf in een groepje (de schoolreisje was in groepjes) met Bas, Pascal, Djuwel. Marre en juf Saskia.
Bij de ingang liepen we eerst door een tentenkamp naar het attractiepark.
Daar liep je het eerst langs het schommelschip alleen ben ik daar niet in geweest, want daar hadden we
geen tijd meer voor.
Toen we weer terug naar de bus liepen kregen we nog een ijsje.
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In de bus gingen we nog een film kijken want we stonden in de file.
Uiteindelijk waren we bijna een uur later dan gepland weer terug op school.
En de volgende dag gingen we gewoon weer aan het werk.
Groetjes, Wout.

DRUMLES GROEP 4
Drumles
Gr 4 had Drumles van Rowan die drummer zit in een band de band heet Abel .Er waren 4 kinderen die op
containers mochten drummen .En er waren 2 kinderen die op tonen mochten drummen .En er waren
kinderen die op verkeersborden mochten drummen . en we moesten het ritme na doen . En op het laatst
gingen we een lied maken .
Geschreven door Gijs
Drumles
Groep 4 kreeg drumles op 27 mei ze kregen Drumles van Rowan we moesten op verkeersborden slaan en op
vuilnisbaken En ook op blikken. het was heel leuk. En daar na ging groep 5.

Drumen!!!!!!
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Gescheven door Maaartje Bergsma

In groep4 hebben ze Drumles gekregen. Het duurde wel de hele
ochtend. Maar het was de moeite waart, want het was voor
Vaderdag en trouwens het was hartstikke leuk om te doen. Als u
een zoon of[en] dochter in de klas van groep4 hebt dan kan u de
cd zien. Als u het gezien heeft dan zal ik u vertellen u vind het
hartstikke leuk. Ook was er een drummer en die hete Roan. We kregen ook nog een handtekening. U zou er
bij moeten zijn
Robin, groep 4
STELVIO CHALLENGE IN DE KRANT
De sponsorloop was een groot succes, alle kinderen van Boeimeer hadden hun best gedaan om sponsors te
zoeken. Uiteindelijk hebben ze een bedrag van ruim 7300 euro bij elkaar gelopen. Ook waren er diverse
kleine initiatieven, een rommelmarktje, een tenniswedstrijd, lege flessen ophalen, cakejes verkopen etc.
We hadden een prachtig stuk in de krant de zaterdag na de sponsorloop :

Boeimeer rent en fietst voor goed doel
door Mariette Mulkens

zaterdag 04 juni 2011 | 07:11 | Laatst bijgewerkt op: zaterdag 04 juni 2011 | 07:13

Rintje kijkt samen met zijn moeder Mirjam Wolff (achter de rolstoel) en Nicole van den Bemd van de Stichting Pim naar de rondjes rennende
kinderen van nutsbasisschool Boeimeer. Af en toe loopt een leerkracht een stukje mee.foto Ron Magielse/het fotoburo
BREDA - Als meneer Jan van groep drie en meneer Gijs van groep acht van nutsbasisschool Boeimeer 18 juni op hun racefiets de
Passo del Stelvio in Italië beklimmen, kunnen ze van één ding zeker zijn: de hele school steunt hen.
Afgelopen week stond alles op de Bredase school in het teken van de 'Stelvio Challenge'. Kinderen, leerkrachten en ouders deden hun
uiterste best om zo veel mogelijk geld in te zamelen. Dat geld gaat uiteindelijk naar vier goede doelen: de Stichting Pim in Dorst, Playable,
Kleine Beer en Cliniclowns. De opbrengst van alle acties is nog niet bekend, maar volgens juf Saskia van Gool van groep vijf, gaat die zeker
in de duizenden euro's lopen. Kinderen verkochten zelfgebakken cakejes, hielden een rommelmarkt en zamelden zegeltjes in. Hoogtepunt
was de sponsorloop, deze week. Alle kinderen maakten eerst jacht op sponsors en renden vervolgens zoveel mogelijk rondjes op en rond
het schoolplein. "Een jongetje uit mijn eigen groep had al voor tachtig euro sponsorgeld bij elkaar. We hebben op Boeimeer 230 kinderen,
dus ik reken op een spectaculair bedrag", lacht Saskia.
Mirjam Wolff van stichting Pim kwam samen met haar meervoudig gehandicapte zoon Rintje (16) naar de sponsorloop kijken. Rintje woont
in Het Superhuis in Dorst, dat via de Stichting Pim door acht ouderparen voor hun kinderen is gebouwd. "Hij vindt het er heerlijk", zegt zijn
moeder. Rintje en Mirjam bezochten vooraf alle klassen. Juf Saskia: "Dat maakte grote indruk." Mirjam knikt: "Ze wilden alles weten. Ze
stelden heel rechtstreekse vragen. 'Vind je het niet jammer dat hij niet kan lopen'. En: 'Als we nou heel veel geld ophalen, kunnen ze hem
dan beter maken?' Nee, ik heb daar geen moeite mee. Ik vind het juist goed. Mijn twee andere kinderen stelden vroeger precies zulke
vragen." Mirjam is blij met het geld dat de actie opbrengt. "Zeker nu het pgb (persoonsgebonden budget) onder druk staat. Maar ik vind het
eigenlijk nog meer waard dat er aan onze kinderen gedacht wordt en dat jonge kinderen op deze manier voorlichting krijgen over kinderen
als Rintje."
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STELVIO CHALLENGE REISVERSLAG
16 juni 2011
Al vroeg ging vandaag de wekker, zowel bij Jan als bij Gijs thuis. Even goed ontbijten, bakje koffie,
douchen, laatste spullen in de tas en dan op naar de parkeerplaats bij het Nac stadion. We verwachten een
hoop mensen aan te treffen maar waren de enigen, even maakten we ons zorgen, extra rondje om NAC
gereden en al snel reisgenoten aangetroffen of beter gezegd, een reisgenoot. Al snel werd duidelijk dat
we niet per grote, luxe touringcar gingen reizen maar kleinere luxe bus met chauffeur. Na de laatste stop
in Venlo bleken we met z’n zevenen in de bus te zitten. Drie fietsers uit Utrecht en een laatste die
instapte Venlo.
De reis ging vlot, de bus, met fietsaanhanger deed net of die aanhanger er niet was en reed dus lekker
door. De eerste honderden kilometers waren nog niet zo spannend, veel vlak, veel industrie, veel snelweg.
Pas ter hoogte van München werd het leuk, de Alpen doemden op en tegen de Oostenrijkse grens aan hield
de snelweg op en gingen we binnendoor. Niet sneller, wel veel mooier. Twee bergpassen, een hoop bochten,
prachtige vergezichten, een stuwmeer met kerk verder waren we in Italië, de laatste kilometers naar
Solden waren hoopvol, of juist zorgelijk. De omgeving werd steeds adembenemender maar ook steeds
steiler, bochtiger en hoger… we moeten tenslotte nog gaan fietsen… Spannend.
Eenmaal in Solden bleek het hotel een schot in de roos, prachtige ligging, mooie kamers. Na die lange reis
hadden we dus genoeg redenen om op de dag te proosten met een biertje. Al snel bleken we in goed
gezelschap. Veel fijne, spraakzame en sportieve mensen ontmoet. Het 5-gangen diner was heerlijk en het
afsluitende drankje in de Barenhohle (de plaatselijke apres-ski bar) smaakte goed. Het was een mooi einde
van een lange dag, we besloten lekker naar bed te gaan. De bassen en lichtshow ruilden we in voor het
kabbelende water wat we kunnen horen vanaf de kamer.
Vrijdag 17 juni
De wekker gaat om half 8, we zijn fris, fruitig en uitgeslapen, de zon schijnt zelfs zo fel dat we de
besneeuwde toppen die we vanaf ons balkon zien liggen niet op de foto krijgen. Snel douchen en naar het
ontbijt dan maar. Ook dit is weer dik in orde, keuze zat dus we doen ons tegoed aan alles waarvan we
denken dat we er beter van gaan fietsen.
Ton en Mandy openen vanuit de organisatie de dag met een woordje. Het een en ander wordt uiteengezet
over de fietstocht die ook wij gaan maken. Een uurtje later zitten we in onze vertrouwde Mercedes bus
met Martin (onze vertrouwde chaufeur)achter het stuur en de fietsen op de trailer. Het startpunt is ook
tevens het startpunt voor morgen als we de Stelvio echt gaan pakken. Nu rijden we naar beneden met een
grote groep in lekker tempo. Ton had aangekondigd dat het een lekker rondje zou zijn met een ‘klimmetje’
van 7 km. Nou, dat hebben we geweten! Voor we het door hadden reden we een klim waar we in 7 km zo’n
700m zijn geklommen… Stukken van 13 procent voor de kiezen en het snot voor de ogen. De moed zakte
ons in de klikpedalen, als dit een voorbode is voor morgen? Oei? Oei! Na flink wat inwendig gemopper toch
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de top bereikt en daar gelukkig te horen gekregen dat we morgen niet boven de 10 procent gaan komen.
Ergens een opluchting, ergens wel zorgelijk dat de klim bijna 4 keer zo lang is!
Na de afdaling (misschien wel net zo intensief) hebben we heerlijk aan de pasta gezeten in een oud
klooster gelegen in een prachtig oud ommuurd stadje. Na het eten hebben we nog een half uurtje gefietst
naar het startpunt. De laatste 4 kilometers van dit stuk waren gelijk ook de eerste meters van de Stelvio,
die gelukkig een stuk rustiger start dan de klim van eerder vanmiddag… Worden we toch nog een beetje
gerustgesteld!
Tweede verslag uit Italië
18 juni 2011
Vrijdag 17 juni deel 2:
Na de trainingsrit weer terug in het hotel, fris gedouched en richting het avondeten. Hadden we ’s
middags nog bijzonder veel pasta op… hadden we nu weer een pastabuffet. Pasta eten tot je echt zeker
wist dat je geen honger had. We mochten niets aan het toeval overlaten om morgen een topbeklimming te
gaan maken. Na het eten hebben we nog een informatiebijeenkomst gehad waar de goede doelen zijn
gepresenteerd, advies en tips over voeding en de route zijn gegeven en waar we met een goodie-bag weer
meer naar het hotel liepen. Eenmaal in het hotel zijn we gelijk naar de kamer gegaan, de wekker ging de
volgende dag tenslotte om vijf, ja VIJF! uur….
Zaterdag 18 juni
De wekker ging dus netjes om 5 uur. Of eigenlijk, om kwart over 4… Ton vertelde tijdens de
informatiebijeenkomst namelijk dat de hoteleigenaar had gewaarschuwd voor een bruiloft in het dorp.
Niks ergs zou je denken. Alleen houden ze er hier de bijzondere traditie op na om dit om 4 uur ’s morgens
in te luiden met kanonschoten, KANONSCHOTEN! En niet een, of twee maar bijna een half uur lang, fijn!
Gedoucht en weer volgens traditie een ontbijtje genoten met veel waar we van vonden en dachten dat het
goed voor ons was. Na het ontbijt de kleren aangetrokken, fietsspullen verzameld en de fietsen gepakt om
op tijd op de groepsfoto te staan. Na de foto is een deel met de fiets en een ander deel met auto’s
afgedaald naar het startpunt. Gezien de lengte van de afdaling, het natte wegdek en de vele klapbanden
(door over verhitting van de velgen van het remmen) vorig jaar besloten we weer bij Martin, onze
buschauffeur in te stappen. Veilig bracht hij ons naar het startpunt waar we rond een uurtje of 8 het
startsein kregen om te vertrekken. Erg spannend natuurlijk, geen idee wat het ging brengen. De eerste
kilometers verliepen prettig, het was rustig op de weg en we konden ons eigen tempo lekker vinden. In dit
tempo konden we nog goed van de nog steeds prachtige omgeving genieten en bereikten we langzaam de
eerste van de 48 haarspeldbochten. De percentages liepen op naar de 9 procent en zo ook de hartslag.
Maar, we konden nog steeds lekker doortrappen. We reden nog onder de boomgrens tussen de bossen
door waar het steeds wat pittiger werd, de ene naar de andere haarspelbocht volgde en de weg liep wat
meer wisselend omhoog wat het lastig maakte het tempo lekker vast te houden. Het was telkens toch
uitkijken naar wat ‘vlakkere’ stukken op de route. Haarspelbocht naar bocht volgde en we keken steeds
meer uit naar bocht 22, de bocht waar de post met eten en drinken was. Zo’n 7 kilometer onder de top. De
laatste kilometers naar de bocht toe trok de wind aan en moesten we echt serieus op de pedalen om boven
te komen. De beloning in de bocht was echter fijn: een prachtig uitzicht, meer enthousiaste medeklimmers
en nieuwe bidons om die van ons weer te vullen. Vanaf deze plek kon je de top al zien liggen vanuit het
bekende perspectief waar je alle haarspeldbochten verzameld ziet liggen. Nadat we wat warmere kleding
hadden aangetrokken konden we weer op pad. Al na een paar meter voelde we het al in de benen, de
komende 21 haarspeldbochten zouden niet vanzelf gaan. Dat bleek ook al snel… stoempen, harken, duwen
en trekken op de pedalen was nodig om de laatste kilometers te pakken. De wind was ondertussen nog wat
aangetrokken en de regen kletterde er lustig op los. Er lag zelfs sneeuw aan de zijkant van de weg. Afzien,
dat was het! Maar… de beloning nadat we ook de laatste meters (wat overigens wel een eeuwigheid leek te
duren) hadden gepakt was grandioos. Wat een gevoel, wat een euforie, wat een prestatie! We hebben snel
het café-restaurant opgezocht waar de rest van de groep zat die al waren aangekomen. Daar lekker even
op adem komen en opwarmen met een heerlijk warme koffie, dat was fijn! Al snel bleek het weer slechter
en slechter te worden en kwamen de mannen die de tweede beklimming vanaf de andere kant wilden gaan
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doen terug en raden af niet meer de fiets te pakken, het was te koud, te nat en te winderig. Al snel bleek
dat het sowieso niet verstandig was om nog af te dalen naar het hotel. We moesten dus wachten op
vervoer, en dat duurde wel even. We hebben de tijd onder andere gedood met het kopen van een
aandenken in een van de vele souvenirshops op de Stelvio. Het lange wachten werd uiteindelijk beloond
toen we mochten afdaling in een van de auto’s. We reden dezelfde weg naar beneden als we geklommen
waren, erg bijzonder te zien hoe steil en lang die route is!
Eenmaal terug in het hotel hebben we heerlijk gedoucht en zijn we in afwachting wat de avond ons nog
gaat brengen….

Wij zijn SUPERTROTS op Meneer JAN en Meneer GIJS !!! Wat een KANJERS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMR

Nieuws vanuit de GMR.
Er is gebleken dat veel ouders van onze stichting niet precies weten waar de GMR voor staat en wat zij
doen. Om dit toch onder de aandacht te brengen bij ouders zijn we bezig met een communicatieplan GMR.
Eén van de aandachtspunten is communicatie naar ouders toe. Wij zullen u vanaf nu informeren via de info
van uw school. We streven ernaar het document communicatieplan voor het einde van het schooljaar te
kunnen publiceren op de volgende link, waar u ook de notulen van de GMR kunt
vinden:http://www.nutsscholenbreda.nl/downloads/documentatie-snb/documenten-gmr/
Een ander punt dat aan de orde is gekomen is een wijzigingsvoorstel m.b.t. de ouderbijdrage wat inhoudt
dat deze volgens indexatie wordt verhoogd en dat kinderen die tijdens het jaar op school zijn begonnen
niet het volledige bedrag betalen. De GMR heeft hiermee ingestemd.
OEPS…
De ouders van Sytse uit groep 4 vonden de schoolreis naar LOLland wat minder LOLlig….

( wij konden er hier overigens toch wel om lachen  )
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IN JULI EN AUGUSTUS ZIJN JARIG
JULI
1-07 Isabella Bakker
2-07 Haned Ashkir
3-07 Femke Klijsen
6-07 Fleur Kiliaan
7-07 Lars Demoet
9-07 Chrislayne Louisa
9-07 Jelle Kootwijk
10-07 Raf van Dijck
14-07 Esam Ghazawi
14-07 Nyssa Kreeft
19-07 Eliza Kooiman
21-07 Noa Abbenhuis
23-07 Elly van Osch
25-07 Sam van der Houven
26-07 Huub van der Houven
29-07 Maurits Bassing
AUGUSTUS
2-08 Gert Kamp
3-08 Floor den Hollander
4-08 Alexandra van Oers
4-08 Nikki Spijker
6-08 Sander van Beijsterveldt
7-08 Tjeerd Kootwijk
7-08 Yfke Hengst
11-08 Anna van Langevelde
12-08 Xavier Dirven
18-08 Erik Marogna
22-08 Sijmen de Vries
23-08 Pien Cival
24-08 Wimke Nuijten
SCHOOLKRANTBERICHT GGD

Gaat u deze zomer met uw kinderen op vakantie in het buitenland? Even lekker naar de zon?
Bedenk dan dat kinderen extra kwetsbaar zijn op reis. Ze zijn gevoelig voor warmte, ziektes en de vaak
minder goede hygiëne ter plaatse. Met een goede voorbereiding zijn veel gezondheidsproblemen te
voorkomen. In landen zoals Bulgarije, Kroatië, Turkije, Egypte, Tunesië, Marokko zijn bijvoorbeeld
vaccinaties nodig. Ook voor een reis naar een all-inclusive resort.
Laat uw kinderen en uzelf vaccineren tegen hepatitis.
Hepatitis A (besmettelijke geelzucht) komt in deze landen nog voor, maar gelukkig is besmetting met
vaccinatie te voorkomen. Laat uzelf en uw kinderen vaccineren. Als extra stimulans verlaagt de GGD
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West-Brabant in de maand juni het tarief voor het consult voor kinderen t/m 16 jaar op het
reizigersspreekuur.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.ggdwestbrabant.nl.

TSO
Overblijven in kleine kring
Wilt u dat uw kind tussen de middag in een leuke en rustige omgeving een vers gemaakte boterham eet,
onder begeleiding van twee pedagogisch medewerkers die tijd en aandacht hebben voor uw kind?
Voor maximaal 20 kinderen van Nutsbasisschool Boeimeer verzorgt bso de blauwe otter (aan de overkant
van de school) 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 € 4,40 per lunch (inclusief eten en drinken).
Heeft u interesse? Voor meer info kunt u ons bellen of mailen.
Met vriendelijke groet,
Corrie Noorlander
Manager de blauwe otter
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
OPROEPJE
Babette uit groep 4 is haar vriendenboekje kwijt, wie heeft hem misschien nog thuis liggen ??? Er staan
veel oude vriendinnetjes van haar in en ze wil hem erg graag terug !!
TVC MARKANT
Informatie over TV Markant gaat niet meer via school. U kunt een folder aanvragen via
trainers@tvmarkant.nl Hierin staan ook lestijden en aangepaste lestijden genoemd.
STUDIO BOEIMEER
Doe mee met Studio Boeimeer!

Ook deze zomer kun je weer meedoen met Studio Boeimeer! Begin je zomervakantie goed en geef je over
aan Studio Boeimeer. Een week voor jou, vol gezelligheid,creativiteit en fun. Met coole docenten en coole
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kids. Een week lang workshops en werken aan een mooie
eindvoorstelling. In de 1e week van de zomervakantie: van
11-15 juli!
Wat is Studio Boeimeer?
Studio Boeimeer is een buurtzomerweek vol cultuur, sport
en spel! In de Studio ga je 5 dagen lang flink aan de slag. Je
doet in kleine groepjes mee met allerlei werkateliers.
Bijvoorbeeld theater, muziek, beeldende kunst,
film/fotografie, graffiti en dans. Professionele docenten helpen jou daarbij het beste uit jezelf te halen.
Als klap op de vuurpijl presenteren we aan het einde van de week een spetterende voorstelling in de wijk.
Hou daarvoor vrijdag 15 juli maar vrij in je agenda! Je mag voor de voorstelling iedereen uitnodigen die je
maar wilt.
Voor wie?
Alle kinderen van 7 t/m 13 jaar die in Boeimeer, Oud-Boeimeer
of Chassé wonen kunnen meedoen! Woon je in een andere wijk,
maar zit je op de Montessorischool, Nutsschool of Petrus en
Paulus school? Dan ben je ook van harte welkom. Ook als je geen
ervaring hebt, kun je mee doen ons zomerkamp! Natuurlijk moet
je het wel leuk vinden om met anderen theater of muziek te
maken. Of te dansen. Of te leren hoe je een film maakt, mooie
foto’s en graffiti.
Wat kost het?
De prijs van het culturele zomerkamp is €175,- per kind voor 5
dagen van 9.00 uur tot 15.30 uur. De prijs is inclusief lessen,
begeleiding, studio Boeimeer T-shirt, werkmaterialen en
verdere programmakosten. Tevens inclusief lunch, drank en
gezonde tussendoortjes. Inschrijving kan via de website:
www.studioboeimeer.nl

Spelletjesdag
Op de zonnige woensdagochtend 25 mei stonden alle kinderen op het schoolplein zich onder leiding van juf
Saskia op te warmen voor een gezellige spelletjesdag in
het park. Na deze warming-up vertrokken alle kinderen
richting het park en konden de spelletjes beginnen. Er
werden verschillende spelletjes gedaan zoals de
boerenestafette, eieren race, touwtrekken en
sponzenrace.
Bij de pauzekraam konden alle kinderen wat
drinken en een lekkere appel eten. Deze overheerlijke
appels hebben we cadeau gekregen van de groenteman
op Langendijk! Bedankt!
Ook willen wij voor deze gezellige dag graag de
hulpouders bedanken!
Nutsbasisschool Boeimeer
tel: 076 5146101

Jan Nieuwenhuyzenstraat 2, 4818 RJ Breda
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FIJNE VAKANTIE
Het team van Boeimeer wenst iedereen alvast een ontspannen, zonovergoten, heerlijke zomervakantie toe,
we zien jullie allemaal weer fris en fruitig op maandag 22 augustus !!

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
Namens team Boeimeer, Saskia
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