Mededelingen van Nutsbasisschool Boeimeer

Jaargang
Nummer

11-09-2008

13
1

AGENDA
17 t/m 19-09 :Kamp groep 8
24-09 :Studiedag, alle lln vrij
01-10 :Start kinderboekenweek
05-10 :Singelloop en dag van de
leerkracht
10-10 :Om 12.05 alle lln vrij
Start herfstvakantie !

MT Boeimeer

BOUW
BOUW EN VERHUIZING NBS BOEIMEER
Nog net voor de zomervakantie, begin juli, is de
bouwvergunning aangevraagd voor onze nieuwe
school. De termijn van afhandeling bij de
gemeente is 3 maanden. We zouden dus begin
oktober de bouwvergunning binnen moeten
krijgen. Tegelijkertijd is de sloopvergunning
aangevraagd. Nadat de gemeente de bouw/sloop
vergunning heeft afgegeven is deze nog niet
definitief. Eerst volgt er een periode van “ter
ziening legging”. Deze periode duurt 6 weken.
Burgers van Breda kunnen in deze periode
reageren richting gemeente. Na deze periode
zijn de vergunningen definitief.
We willen, gezien dit tijdspad, dan ook in de
Kerstvakantie gaan verhuizen tenzij er in de
periode van ter ziening legging bepaalde
ontwikkelingen zich voordoen die de afgifte van
de bouw of sloopvergunning vertragen. Als dat
zou gebeuren, passen we onze verhuisplannen aan.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat we echt gaan
tel: 076 5146101

verhuizen in december 2008. Onze periode aan
de Jacob Catssingel gaat dan van start. Op dit
moment is daar tijdelijk een aantal groepen van
school de Berkenhof ondergebracht. Het gebouw
is in principe instap-klaar voor ons. Op Boeimeer
gaan we in de periode tussen de herfstvakantie
en de kerstvakantie van start met de
voorbereidingen voor de verhuizing. We hopen
dat we dan op uw hulp kunnen rekenen.

IN SEPTEMBER ZIJN JARIG
05-09
06-09
06-09
08-09
09-09
09-09

Anoek van Gool
Fenna van Gurp
Simon van Gurp
Samanta Tomasevic
Roos Ackermann
Merlijn Baert
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09-09
10-09
12-09
13-09
14-09
15-09
16-09
19-09
19-09
20-09
23-09
23-09
25-09
26-09
27-09
29-09

Lieke Coppens
Jarne Buelen
Juno Klerks
Simon van der Groen
Sofie Donckers
Sjoerd de Leeuw
Imke Kuijpers
Ryan Diepstraten
Noortje Hengst
Gijs Ackermann
Damian Godek
Marre Vialon
Wietske Bergsma
Norah Bloem
Deedee de Best
Kaya van Grondelle

eerste vrijdag van het nieuwe schooljaar het
feest bezocht. De pony's en de surfplank
zorgden voor groot vermaak en de pannenkoeken,
hamburgers en suikerspinnen vonden gretig
aftrek. Ondanks dat de weergoden ons dit jaar
niet zo goed gezind waren, was het een
fantastische avond.
Via deze weg willen we graag iedereen die
geholpen heeft enorm bedanken voor zijn/ haar
inzet. Het was geweldig!!!

SPAREN SCHOOLREIS
Dit jaar vindt weer onze grote schoolreis plaats,
deze zal ergens plaatsvinden aan het einde van
het schooljaar. Omdat het meestal een
behoorlijke uitgave is, kunt u ervoor kiezen dit
schooljaar elke maand een bedrag te sparen van
€ 2,50 om zo de kosten te verspreiden. Als u hier
gebruik van wil maken kunt u dit aangeven bij
Saskia van Gool, zij zal verder de administratie
hiervan regelen. Dit kan persoonlijk, maar ook via
mail : s.vgool@nbsboeimeer.nl
KALENDER
Binnenkort ontvangt u de nieuwe kalender.
Hierop ziet u alle belangrijke data, vakanties,
studiedagen etc. Ook staat er onder elk
kalenderblad handige en nuttige informatie over
allerlei schoolzaken. Geeft u hem een centraal
plekje in huis en leest u alle informatie
aandachtig door ??? Eventuele aanvullingen of
wijzigingen worden aangekondigd via de boeibode.
De kalender staat binnenkort ook op de website,
www.nbsboeimeer.nl
JAAROPENINGSFEEST
Het Jaaropeningsfeest was dit jaar een groot
succes. Veel ouders en kinderen hebben op de
tel: 076 5146101

WELKOM OP BOEIMEER
Er zijn weer een aantal nieuwe leerlingen op onze
school begonnen Te weten: Sander van
Beijsterveldt, Mats polman, Jip Voesenek, Xavier
Dirven, Roos Ackermann, en Merlijn Baert.
Welkom op Boeimeer !!! We wensen jullie heel
veel succes en plezier op je nieuwe school toe.

KUSJEKUSJEKUSJEKUSJEKUSJEKUSJE
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Een vraag aan alle ouders van groep 2 t/m 8 om
afscheid van uw kind(eren) te nemen bij de
buitendeur vóór aanvang van de ochtend- en de
middagschooltijd. Er komen zoveel mensen binnen
dat dit veel drukte in de gangen en op de
trappen geeft en we kunnen steeds later met de
lessen beginnen. Ook de kinderen van groep 3 en
groep 4 kunnen heel goed zelf hun tas en jas
ophangen of wegzetten. De kinderen van de
leerkracht die buitenloopt 's morgens of 's
middags mogen pas bij de tweede bel naar
binnen, dit i.v.m. toezicht in het lokaal. Ook is
het héél belangrijk dat uw kind op tijd op school
komt. Hij/zij mist een gezellig onderdeel van de
dag en ook informatie en stoort de groep
onnodig. We vragen hiervoor uw begrip en
natuurlijk maken we een uitzondering als er iets
bijzonders aan de hand is. U kunt altijd na
schooltijd terecht om iets te vragen of een
afspraak te maken. Hartelijk dank voor uw
medewerking.
Groeten van alle juffen en meneren.
IN GROEP 3
we hebben 7 woordjes
we heb maan
roos ik vis sok aan pen

we maken een vreemd hoofd
we kunen al6 boek un leze
27 kindere in klas plus jan
we he bun un heelelueke klas
we heb un liefliks schrift
en we heb un klikklaboekie
eva en joey

OVERBLIJVEN
Beste ouders/ verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, dus ook
het overblijven op school is weer gestart, een
aantal nieuwe weetjes voor u:
Wist u dat…
… wanneer u uw kind niet afmeld voor zijn/ haar
vaste dag, deze dag toch in rekening wordt
gebracht?
… wij het erg fijn vinden als u uw kind via de mail
afmeld: o.boeimeer@nutsscholenbreda.nl?

m r v s aa p
groep 3 is hiluk
computer is hiluk
elke dondag gym
jan leest meester kikker
we zijn een knutsel aan het
maken
tel: 076 5146101

… u uw kind ook af kunt melden via het
‘afmeldschrift’ in de gang, graag naam, klas en
overblijfnummer vermelden.
… het erg prettig is wanneer u de trommel(s) van
uw kind(eren) voorziet van naam?
… wij het fijn vinden als u uw kind een gezonde
snack meegeeft in plaats van snoep?
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… wanneer uw kind flexibel overblijft, wij toch
graag willen weten op welke dag(en) uw kind
komt?
… wanneer u een aanmeldingsformulier invult, u
de eerste overblijfdag moet vermelden?
… wij nog genoeg invalkrachten nodig hebben,
zeker straks met de verhuizing?
Wij hopen op een leuk en gezellig overblijfjaar.

maar hoe meer hoe beter. Zou u, als u de
boeibode per e-mail wil ontvangen, mij een
mailtje met dit verzoek willen sturen
(s.vgool@nbsboeimeer.nl). Ik zorg dan voor een
lijst voor de leerkrachten, zodat u de boeibode
dan niet ook nog eens op papier krijgt. Ook als u
al op het lijstje stond, maar uw adres is
veranderd, graag even doormailen. Het scheelt
weer in papier en u hebt altijd de informatie bij
de hand. Tot mails,
Groetjes van juf Saskia

Namens het overblijfteam,
Ilse, Nel, Karin, Marla, Maartje,
Jacqueline, Keme, Jeffrey en Brigit

Marc,

KWIJT
Tijdens het schoonmaken voor de vakantie zijn
er bij de kleuters wat spullen kwijtgeraakt. O.a.
de doos communicatie, een grote houten
rechthoekige doos met plastic, gekleurde pionnen
en grote en kleine kaarten.
Misschien hebben ouders per ongeluk nog wat
spullen thuis. Zou iedereen eens willen kijken ??
Dankjewel !
TROUWE VIERVOETERS
Steeds vaker komen bij aanvang of einde van de
school honden mee het schoolplein op. Wij
begrijpen dat het voor uw hond meteen een
lekkere wandeling is, als u de kinderen naar
school brengt of van school haalt. Lopend naar
school komen betekent meteen minder verkeersdrukte in de straat. Dat vinden wij als school
alleen maar goed. Wij verzoeken u vriendelijk
met de hond buiten het hek te blijven. Het
schoolplein is verboden terrein voor honden, ook
als deze zijn aangelijnd. Helaas vinden we wel
eens wat ‘boodschapjes’ en dat is niet wenselijk
op het speelterrein van onze kinderen. Er zijn
ook kinderen die bang zijn en het schoolplein
moet voor hen een veilige plaats zijn. Wij
rekenen op uw medewerking!
NOGMAALS : BOEIBODE DIGITAAL
Een nieuw schooljaar. Ik wil erg graag proberen
dit jaar het digitaal verzenden van de boeibode
uit te breiden. Ik heb al een groepje ouders,
tel: 076 5146101

OP TIJD OP SCHOOL
Namens de leerkrachten wil ik u vriendelijk
verzoeken de kinderen uiterlijk om tien over half
9 (8.40 uur) en tien over 1 (13.10 uur) op school
te laten arriveren. Dit zijn de tijdstippen waarop
de tweede bel gaat en de kinderen de klas in
gaan. Het is voor uw kind, maar ook voor de
andere kinderen en de leerkracht van de groep,
erg storend. Uw kind mist dan de nodige
informatie voor die dag en de groep moet de les
stilleggen bij binnenkomst.
Namens het team van Boeimeer hartelijk dank
voor uw medewerking!
BSO
Er liggen foldertjes op school van een nieuwe
BSO in Breda. Open-Up Fun-kidz. Een BSO waar
de nadruk ligt op sport en spel. Meer informatie
kunt u vinden op www.open-up.nu
SNOEIWERKZAAMHEDEN
Binnenkort worden de kastanjebomen op het
plein gesnoeid en onderhouden. U zult dit vanzelf
zien, omdat dan delen van het schoolplein
afgezet zullen zijn. Drukt u uw kind op het hart
niet voorbij de afzettingen te komen. Dan kunnen
we straks weer genieten van gezonde en mooie
bomen op het plein. Het snoeiplan is vastgelegd in
overleg met een bomenexpert van de gemeente
Breda.
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GROEP 6 OP HET JAAROPENINGSFEEST
Hoe was het op het openingsfeest!?
Ongeveer twee weken geleden was het
openingsfeest.
Jammer genoeg was het aan het regen, dus
waren de spelletjes in de aula.
Er was een surfbord voor twee bonnetjes,en je
kon ook voor twee bonnetjes een suikerspin
kopen .en een spelletjes kaart kost $ 1, 50. En
een bonnetje kost $ 75 cent en voor twee
bonnetjes kan je een pannenkoek kopen .
En je kon jezelf Schminken en er waren heel
veel spelletjes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 je kon vissen en
basketballen en schieten en boksen en
tafeltennissen en een snoepzak met 7 snoepjes
erin voor 1 bonnetje en poffertjes voor 2 bonnen
en als je al de spelletjes heb gedaan dan kan je
een mooie prijs kopen en je kan ook zonder kaart
spelletjes doen maat dan mag je geen prijs.
Anders koopt niemand een spelletjes kaart,en je
kon pony rijden voor 1 of 2 bonnetjes.
Groetjes -.- xxx Fenna! Groep 6
Het jaaropeningsfeest 2008
Vrijdag 22 augustus was het jaaropeningsfeest.
Het was heel maar dan ook heel leuk wel jammer
dat het zo geregend heeft.
Maar je kon wel leuke spelletjes doen want die
waren binnen.
Sommigen hadden 3 kaarten vol.
Ik vond het heel leuk.
En ook lekker eten pannenkoeken,poffertjes,
suikerspinnen en snoep.
Wel jammer van de Chinesemuur die kapot was
gemaakt.
Ook wel sneu voor de moeder van Emma van der
groen want die heeft heel veel mooi gemaakt.
Maar het was door de regen allemaal kapot
gemaakt door de regen.
Volgende keer beter.
En de groeten Melissa Aarts en jildis Dirven
groep 6 + 9 jaar

een spelletjeskaart
kopen. Binnen kon je
spelletjes doen.
Als je dan een spelletje had gedaan werd in het
vakje, met het nummer van het spelletje, een
kruisje gezet. De spelletjes waren: bascetbal,
sjoelen, eendjes vangen, poppetjes om gooien ,
ringen gooien, boksen , appel schieten, surfboard,
paardrijden, tol draaien en schijf duwen.
Ik vond het heel erg leuk en hoop dat het
volgend jaar weer zo leuk zal zijn.
Groetjes,
Imke en Pien ( groep 6)

XXX

Hoe was het jaaropeningsfeest.
Der viel in een keer een hele grote regenbui naar
beneden,daar door moesten we alle spellen naar
binnen brengen. Behalve het eten, en het eten
was :pannenkoeken, poffertjes, suikerspinnen,
snak en snoep.
En deze spelletjes waren er allemaal te doen:
bascetbal,eendjes vangen,ringen gooien,
Surfbord,sjoelen,schieten,paardrijden,schminken
en nog heel veel andere spelletjes.
Mijn vader Marc Lucassen en samen Jan
Goossens en Frank Kiliaan en Mathijs,
En die stonden bij de pannenkoeken en
poffertjes en de suikerspinnen.
En je kon ook bij de ingang bonnen kopen en een
spelletjeskaart,en op die spelletjeskaart stonden
tien spelletjes te doen, en als je die kaart vol
had,kon je een speelgoedje ophalen.
Het thema was China en de Olympische spelen.
Groetjes Eva ( Groep 6)

Het jaaropeningsfeest
Het regende wel maar het was fantastisch! Het
thema was: China en de Olympische spelen en bij
de ingang van de binnenboei kon je bonnetjes en

Het jaaropeningsfeest.
Op het jaaropeningsfeest kon je voor een
bonnetje paardrijden . En je kon ook poffertjes
kopen voor twee bonnetje . En je kon ook een zak
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snoep kopen voor een bonnetje .En als je een vol
kaartje hebt kan een prijs winnen .Ik heb
poffertjes op en op een paard gereden en een
suikerspin op + een snoepzak. Als je knuffel ziek
was kon je naar de poppendokter .
Het leukste vond ik het paardrijden en ik hoop
als het volgend jaar ook zo goed gaat .
Groetjes Nigel

Singelloop worden de startnummers en de hesjes
uitgedeeld.
Wees sportief, lopen is goed voor je.
Sportieve groeten, meneer Frans

SINGELLOOP
Bredase Singelloop op zondag 5 oktober 2008
Beste jongens en meisjes,
Op de eerste zondag van oktober vindt, zoals al
23 jaar het geval is, de gezellige familieloop rond
de singels van Breda plaats. Je kunt dan een
keuze maken tussen 1, 2 of 3 rondjes. Als je die
afgelegd hebt, heb je een afstand van 1650 m,
3000 m of zelfs 4350m gelopen.
We starten om 16.00 uur met een warming-up
op het Chasséveld en gaan daarna naar de
startplaats bij het Stadskantoor waar we om
16.30 uur beginnen met lopen. Alle kinderen van
school kunnen meedoen. Voor jongere kinderen is
het wenselijk dat er een begeleider meeloopt
omdat ze anders enigszins onwennig naar de
looproute zoeken. Als het goed gaat finishen we
op de Grote Markt. Daar staan je ouders en
juffen / meneer je weer op te wachten. Ieder
kind krijgt een aandenken en een verrassing.
Je kunt je via school opgeven voor deze
sportieve loop bij je juf of meneer en meneer
Frans zorgt voor de startnummers. Vorig jaar
hadden we een fantastisch aantal deelnemers n.l.
110 . We waren toen nipt tweede voor de
grootste relatieve schooldeelname. Dit jaar
proberen we net als bij de Mastboscross de
eerste prijs in de wacht te slepen door met nog
meer kinderen mee te doen dan vorig jaar.
Daarnaast wordt er een spelmiddag verloot die
verzorgd wordt door een bekend bedrijf dat
springkussens verhuurt. Misschien vallen we
daarmee ook wel in de prijzen.
Donderdag 18 september worden de brieven voor
de inschrijving meegegeven aan de oudste
kinderen van het gezin. De prijs per deelnemer is
€ 2,25 als het kind via school wordt opgegeven.
De inschrijving moet uiterlijk woensdag 24
september binnen zijn. In de week voor de
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JUF JANNY STELT ZICH VOOR
Hallo allemaal,
Ik ben Janny Klep,

de nieuwe juf van groep 1-2 C. Vele jaren ben ik
al werkzaam in het onderwijs en sinds 1991
werkte ik met veel plezier op NBS Burgst in de
Haagse beemden.
Vlak voor de grote vakantie kwam de vraag of ik
er wat voor zou voelen om het team van Boeimeer
te gaan versterken. Daar had ik zeker zin in !!
Ik woon namelijk vlak bij de school samen met
mijn man en 2 studerende kinderen.
Met veel enthousiasme heb ik in de eerste week
mijn “nieuwe”klas ingericht. Zo, de vakantie kon
beginnen. Maar……in de laatste week van de
vakantie heb ik mijn linkerbovenarm lelijk
gebroken. Pech.. balen !! Wat een onhandige
manier om op je nieuwe werkplek te starten.
Over een aantal weken hoop ik weer helemaal
opgeknapt te zijn en dan ga ik ervoor !!! Tot die
tijd is Jody van de Biggelaar mijn grote steun en
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toeverlaat. Zij draait tijdens mijn afwezigheid
vol enthousiasme de groep !!

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 9
oktober ! Tot dan!
Namens team Boeimeer,
Saskia
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