Mededelingen van Nutsbasisschool Boeimeer
Jaargang
Nummer

15
5

27-01-2011
AGENDA
31-01
01-02
09-02
24-02
04-03
04-03
07-03

t/m 11-02 : Toetsweken Cito leerlingvolgsysteem
t/m 03-02 : Eindcito groep 8
: Studiedag team, alle leerlingen vrij
: Boeibode 6
: Carnavalsviering
: 12.05 start Carnavalsvakantie,alle leerlingen ’s middags vrij
t/m 11-03 : Carnavalsvakantie

TRAKTEREN
We willen u nogmaals verzoeken bij het trakteren een gezonde keuze te maken ( ook bij de traktatie voor
de leerkrachten ), dus geen snoepzakken, repen chocolade etc. Een klein snoepje ergens op of bij is
natuurlijk geen probleem. We zien gelukkig al veel gezonde traktaties voorbijkomen…

BEZUINIGINGEN EN DE CONSEQUENTIES DAARVAN VOOR ONZE LEERLINGEN
Vanuit het regionaal netwerk passend onderwijs (een samenwerkingsverband van 44 scholen)willen we u op
de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen het passend-onderwijs.
Goed onderwijs met passende onderwijszorg voor uw kinderen is onze belangrijkste opdracht, waar we
dagelijks samen aan werken.
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In de afgelopen periode is in het onderwijs al flink bezuinigd, én voor de komende periode staan nog meer
bezuinigingen op de rol.
Dat zal gevolgen hebben voor ons onderwijs. Bijvoorbeeld: minder leerkrachten, grotere klassen, minder
uren begeleiding voor kinderen met een beperking of leerprobleem. Stuk voor stuk gevolgen die voelbaar
zijn in de klas en die pijn doen.
We maken ons daar ernstig zorgen over. We vinden het onze verantwoordelijkheid om u daar op te
attenderen.
De regering heeft de afgelopen periode op onderwijs verschillende bezuinigingen doorgevoerd:
- Er is € 90 miljoen per jaar bezuinigd op bestuur en management;
- er is € 46 miljoen per jaar bezuinigd op beschikbare formatie vanwege de zogenoemde
´groeiregeling´;
- voor € 31 miljoen per jaar is het budget gekort wat is bedoeld voor Speciaal Onderwijs en de
begeleiding van kinderen met een beperking in de klas;
- er is € 200 miljoen per jaar tekort op de materiële bekostiging van de scholen;
- we ontvangen minder vergoeding voor personeelskosten dan dat we moeten uitgeven
(loonkostenstijging, pensioenlasten e.d.);
- minder vergoeding voor leerlingen in achterstandposities (gewichtenleerlingen).
Daarnaast zijn er allerlei bezuinigingen in de verschillende gemeenten aangekondigd.
We hebben te horen gekregen dat er ook nog eens € 300 miljoen bezuinigd wordt op de invoering van het
nieuwe beleid ´Passend Onderwijs´ (Passend onderwijs is er op is gericht kinderen zo goed en dicht bij
huis mogelijk onderwijs met speciale zorg te bieden).
Voor alle duidelijkheid: wij staan achter de intenties van Passend Onderwijs.
Maar we merken dat het steeds moeilijker wordt om onze begroting sluitend te krijgen. Alles bij elkaar is
er ongeveer 5 % minder budget beschikbaar voor onderwijs aan uw kind. Ons schoolbestuur kan niet
anders dan keuzes maken.
Samen met de landelijke organisaties 1 zoeken we naar oplossingen om de pijn te verzachten.
We vinden het belangrijk om aan de minister en de politiek signalen te geven dat we ons zorgen maken
over de gevolgen van al deze ontwikkelingen voor het onderwijs aan uw kinderen. We hopen dat dit een
gunstig effect zal hebben op de verdere invoering van Passend Onderwijs.
We willen ons uitdrukkelijk blijven inzetten voor goed en passend onderwijs aan alle leerlingen.
ONTRUIMINGSOEFENINGEN
We hebben dit schooljaar al diverse ontruimingsoefeningen gehouden. Uw zoon of dochter heeft er vast al
iets over verteld. Bij de laatste oefening stonden we met alle kinderen en medewerkers binnen 3 minuten
buiten. We zijn erg tevreden over de oefeningen en evalueren deze steeds om er verbeterpunten uit te
halen. Natuurlijk hopen we dat het bij oefenen blijft…
WELKOM OP BOEIMEER
Er is weer een aantal nieuwe leerlingen op onze school begonnen. Te weten: Mandy van den Brand, Djívenny
Verbraak, Aya de Jesus en Zyon de Jesus.
Welkom op Boeimeer !!! We wensen jullie heel veel succes en plezier op je nieuwe school toe.
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VOORSTELLEN STAGIAIRE PETER BORBURGH
Voorstellen.
Mijn naam is Peter Borburgh en ik ben 46 jaar.
Ik ben getrouwd met Joyce en wij hebben twee kinderen in de leeftijd van 8 en 10 jaar. Momenteel volg
ik de opleiding schoolleider van buiten. Dit is een opleiding van een jaar. In dat jaar ga ik zoveel mogelijk
stage lopen om er voor te zorgen dat ik onderwijsinhoudelijk de nodige kennis ga vergaren om als
schoolleider te kunnen functioneren. Als alles goed gaat blijf ik in ieder geval tot de meivakantie
werkzaam op jullie school. Iedereen zal me wel een keer in de groep zien.
Momenteel ben ik werkzaam als sectorhoofd bij de justitiële jeugdinrichting de Hartelborgt te
Rotterdam. Hier zitten jongens in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar die in het laatste traject zitten
van hun detentie. In totaliteit ben ik bijna 25 jaar werkzaam binnen justitie. Het is dus een hele stap om
nu een andere weg in te slaan. Ik heb deze keus gemaakt omdat ik al jaren loop te dubben om het
onderwijs in te gaan. Aangezien er binnen justitie momenteel de nodige regelingen zijn om een zogenaamde
tweede carrière te starten heb ik deze met beide handen aangegrepen.
Om het plaatje een beetje compleet te maken zal ik ook vertellen wat mijn hobby’s zijn. Buiten mijn gezin
zijn mijn hobby’s vooral sporten en reizen. Ik ben trainer van de F’jes van de voetbalvereniging Boeimeer
en ik loop zelf graag hard. Ook ben ik wekelijks te vinden bij NAC Breda.
Ik ben ervan overtuigd dat ik op deze school heel veel kan leren van jullie.

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Even voorstellen…….
Beste ouders/verzorgers,
Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag aan u voostellen. Mijn naam is Mieke van Elsacker en ik ben als
schoolmaatschappelijk werker verbonden aan NBS Boeimeer. Samen met de leerkrachten kijk ik mee hoe
de leerlingen van school zich ontwikkelen: zitten ze lekker in hun vel of lijkt het minder goed met hen te
gaan? Wanneer kinderen hier op school problemen hebben, kan ik als schoolmaatschappelijk werkster
meedenken over hoe hiermee om te gaan.
Als schoolmaatschappelijk werker bied ik ook korte begeleiding, ondersteuning en advisering aan ouders,
leerkrachten en/ of kinderen. Als blijkt dat u meer gebaat bent bij langdurige of gespecialiseerde hulp,
dan help ik bij verwijzing naar andere instanties. Samen met school en u als ouder/verzorger zoek ik mee
naar een manier om met de situatie om te gaan of om de problemen op te lossen.
Het kan bijvoorbeeld gaan over:
opvoedingsvragen
ontwikkeling van het kind
Nutsbasisschool Boeimeer
tel: 076 5146101

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

gedragsproblemen
informatie over hulpverlenende organisaties
zaken die van invloed kunnen zijn op het welzijn van uw kind (echtscheiding, rouwverwerking,
omgaan met pesten)
De informatie die bij mij terechtkomt, wordt vertrouwelijk behandeld. Hulp kan alleen geboden worden als
dit met u als ouders besproken is en u hier toestemming voor geeft.
Als schoolmaatschappelijk werker werk ik nauw samen met de school, maar ik ben niet in dienst van de
school. Dit voorkomt dat ik alleen in het belang van de school handel. Ik ben een onafhankelijke, neutrale,
onpartijdige gesprekspartner.
Aanmeldingen en vragen lopen altijd via de Intern Begeleider van de school, Babette Rademakers.
Met vriendelijke groeten,
Mieke van Elsacker
Schoolmaatschappelijk werk
SCHOOLREISJE
Dit schooljaar gaan alle kinderen weer op schoolreisje, de data gaan we binnenkort prikken, de locaties
staan al vast. Groep 1 en 2 gaat naar de Vossenberg, Groep 3 en 4 gaat naar Lolland, groep 5 en 6 gaat
naar Duinrell en Groep 7 en 8 gaat naar de Efteling. De ouderbijdrage voor het schoolreisje zal tussen de
€ 10,00 en de €15,00 zijn per kind. Mocht u graag in termijnen willen betalen, kunt u zich hiervoor
aanmelden bij de groepsleerkracht van uw kind(eren). In een volgende Boeibode zullen we u verder
informeren.

IN FEBRUARI ZIJN JARIG
FEBRUARI
02-02
03-02
04-02
05-02
07-02
11-02
13-02
14-02

Teije Snoeijs
Kiki Lohle
Cheyenne van Gils
Chelsea van Gils
Jaymon Veldkamp
Gijs Haerkens
Joëlla Hakkens
Danny Tielenburg
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15-02
19-02
19-02
20-02
21-02
23-02
23-02
23-02

Wout van Heck
Maartje de Koeijer
Pleun de Koeijer
Nadia van Mook
Lukja Buelen
Aimeé van Nielen
Maud van Kastel
Victor Du Puy

CARNAVAL
Vrijdag 4 maart a.s. vieren we op school met de kinderen het carnavalsfeest. Het thema in Breda is dit
jaar; ‘K’ebber un nuske vor’.
Tijdens deze ochtend lopen we met de kinderen weer een optocht (van 09.15 uur t/m 10.15 uur). De
kinderen mogen dus een kar bouwen, en die dag meenemen. We lopen de volgende route; van Almondepad,
Baronielaan, Wilhelminastraat, Nieuw Ginnekenstraat, rondje van Coothplein en terug via de Singel. Het
zou leuk zijn wanneer er ouders, opa’s, oma’s etc. langs de route staan om naar de optocht te komen kijken.
Alle kinderen komen 4 maart uiteraard verkleed naar school, hoe gekker hoe leuker. Zoals ieder jaar
mogen de kinderen géén vechtattributen, zoals pistolen en zwaarden meenemen. Ook mogen de kinderen
géén confetti en spuitbussen meenemen. Serpentine is prima.
Donderdag 17 februari wordt vanaf 15.45 uur de school versierd. Hiervoor is alle hulp welkom. Heeft u
deze middag tijd, al is het maar een uurtje, graag per e-mail laten weten aan Anjo (a.kant@nbsboeimeer.nl
) of Marion (m.hop@nbsboeimeer.nl).
Voor vrijdag 4 maart hebben we ouders nodig die als verkeersbegeleider mee willen lopen tijdens de
optocht. Graag opgeven via de e-mail bij Anjo of Marion.
Met vriendelijke groet,
De carnavalscommissie

TECHNIEKMIDDAG GROEP 4
Techniek middag!!!!!
De kinderen van groep 4 hadden maandag 17 januari 2011 een techniek middag .
Voor elke techniek doos was een papa,mama,opa,oma van de kinderen . alle kinderen
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Deden twee techniekdozen in een middag !!!!!! weten jullie trouwens al welke techniek opdrachten
Er allemaal waren nee? Dan vertel ik het wel. Er was een kist waar je in met echt gereedschap en ook met

lego een soort heeeeele lange schaar maken.

Er was ook domino daarbij Dee je een soort race tussen de machine en jij
Er was ook nog een opdracht daarbij moest je met een klein opneemertje een verhaaltje maken.

Er was ook nog een opdracht waarbij je een soort vogelhuisje moest maken.
Ojaa er was ook een opdracht waarbij je een soort vlotten race bij deet.

En er was ook een opdracht waarbij je een flipperkast moest maken.

Gemaakt door lily smits

Techniek middag
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Mandag 17 januari 2011 hat groep 4 een leuke techniek middag gehad. Het bleek dat de kinderen het heel
leuk vonden de vader en moeders hebben met veel plezier geholpen bij de techniek dozen. Iedere ouder
hat een eigen groepje kinderen daar ging hij of zij bijvoorbeeld een flipperkast mee maken .en allerlei
andere dingen met de kinderen als we dan klaar waren mochten ze laten zien wat zij of hij hat gemaakt en
mochten er met het hele groepje over vertellen bijvoorbeeld over hun filmpje wat ze hade opgenomen
waar ze dan heel blij mee waren tussen door kregen we ook wat lekkers te drinken en gingen daarna dan
meteen weer veder met wat ze aan het maken waren toen iedereen klaar was
Gingen de ouders weg en Dede we nog 1 spelletje en gingen naar huis

Einde , Frederique

Techniek middag
Groep 4 heeft een toffe techniek middag gehad er waren speletjes zoals vlotten race
Domino en flipperkast maar de kinderen kunnen het zelf niet doen er waren ook grootemensen

die hielpen de kinderen

In groep 4 hebben we een techniek middag gehouden we hebben vlotten gemaakt en een flipper

Kast gemaakt we hebben geluiden op genomen en proefjes met de domino gedaan maar bij de domino liep
het apparaatsteets de vlotten maken was best wel moeilijk maar wat simpeler was is de vlotten race
alleen maar blazen blazen nog eens blazen er was een opa een mama een papa

Bij de domino deed je een

wedstrijd nog een ding techniek middag is de leukste dag van

heel het school jaar
ik hoop dat jullie deze boei bode leuk vonde en de vogendekeer ook mee doen want het was de tofste dag
van alle dagen

Norah bloem
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Techniek middag
Maandag 17 januari 2011 toen hebben we een leuke techniek middag
had allemaal per groepje 1 doos en wat we allemaal hadden is
flipperkast en domino vlotte rees viediejorekoorder en dat hebben
sommige hebben flipperkast gemaakt of domino of vlotte rees gedaan of
viediejorekoorder en toen iedereen klaar was kreeg elk kind een
bekertje limonade en toen ging het bespreken en we lieten het allemaal
bespreken iederen

ging met hun groepje het laaten

Zien somege een flipperkast of een vlot of een viediejorekoorooder

domino of sowieso als Kiki Lohle
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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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