Mededelingen van Nutsbasisschool Boeimeer
Jaargang
Nummer

15
6

24-02-2011
AGENDA
04-03
04-03
07-03
22-03
24-03
28-03
28-03
29-03
30-03
31-03
01-04
04-04

: Carnavalsviering
: 12.05 start Carnavalsvakantie,alle leerlingen ’s middags vrij
t/m 11-03 : Carnavalsvakantie
en 23-03 : Inschrijfavonden voortgezet onderwijs,ouders groep 8
: Rapport 2
: Ouderavond groep 3 t/m 7
: GGD Onderzoek leerlingen uit 2000 en 2005
: GGD Onderzoek leerlingen uit 2000 en 2005
: Ouderavond groep 3 t/m 7
: Boeibode 7
: GGD Onderzoek leerlingen uit 2000 en 2005
: Start Themaweek !!!

REGELS
We hebben een aantal nieuwe afspraken met de kinderen gemaakt :
 Geen skateboards meer op school, zelfs niet op het plein! Dit geldt ook voor
skates/skeelers/schoenen met wieltjes eronder. Dit i.v.m. veiligheid

Geen petten/mutsen op het hoofd in de klas! Buiten uiteraard wel.
 Vanaf maandag 21 februari eten we fruit en koek na de pauze in de klas. Zo proberen we betere
controle te houden op ongewenste situaties (ruilen en weggooien en afval op het plein). Dit is een
proefperiode, na deze periode bekijken we of we dit een vervolg gaan geven of niet.
AANMELDEN BROERTJES EN ZUSJES
We willen u dringend verzoeken niet schoolgaande broertjes en zusjes tijdig aan te melden op school.
Boeimeer is erg in trek en we werken al met een wachtlijst voor komend schooljaar. Ook hele jonge
broertjes of zusjes graag aanmelden, zodat u straks verzekerd bent van een plekje op onze school !!!
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VAKANTIEROOSTER 2011/2012
Herfstvakantie 2011
Kerstvakantie 2011-2012
Voorjaarsvakantie 2012
2e Paasdag 2012
Meivakantie 2012
Hemelvaart 2012
2e Pinksterdag 2012
Zomervakantie 2012

ma 24-10 t/m vr 28-10
ma 26-12 t/m vr 06-01
ma 20-02 t/m vr 24-02
ma 09-04-2012
ma 23-04 t/m vr 04-05
do 17-05 en vr 18-05
ma 28-05-2012
ma 02-07 t/m vr 10-08

(VO anders)

SCHOOLREISJE
De data voor het schoolreisje en de bestemmingen staan vast, evenals de ouderbijdrage :
Maandag 6 juni : Groep 7 en 8 naar de Efteling, ouderbijdrage € 13,50
Dinsdag 7 juni : Groep 3 en 4 naar Lolland, ouderbijdrage € 10,50
Groep 5 en 6 naar Duinrell, ouderbijdrage € 13,50
Donderdag 9 juni : Groep 1 en 2 naar De Vossenberg, ouderbijdrage € 10,50
WELKOM OP BOEIMEER
Er is weer een aantal nieuwe leerlingen op onze school begonnen. Te weten: Inigo Annichiarico, Mischa
Berkelmans, Tjeard Hoogkamp en Juul Nelemans.
Welkom op Boeimeer !!! We wensen jullie heel veel succes en plezier op je nieuwe school toe.

VOORSTELLEN STAGIAIRE KAREN GROSS

Mijn naam is Karen Gross en ik ben 31 jaar.
Ik ben getrouwd met Diederik en heb nog geen kinderen. Momenteel ben ik werkzaam als klantmanager bij
Sociale Zaken in de gemeente Tilburg. Ik zorg ervoor dat mensen worden begeleid naar werk en verleen
hierbij de nodige financiële ondersteuning waar mogelijk is. Ik werk al 5 jaar bij de gemeente Tilburg .
Toch heb ik gemerkt dat het niet mijn droombaan is. Mijn hart ligt ergens anders, namelijk bij het
onderwijs.
Nu krijg ik de kans om naast mijn werk een deeltijdopleiding te gaan doen. Dit is een kans die ik met
beide handen aanpak. Sinds 1 februari 2011 volg ik de opleiding leraar basisonderwijs in deeltijd. De
opleiding duurt twee jaar. Naast de vele vakken zal ik ook stage gaan lopen op diverse scholen om ervaring
op te doen in de praktijk. Ik ben elke maandag werkzaam op jullie school en loop stage in groep 5 bij Juf
Saskia en Juf Anjo. Tot aan de zomervakantie zal ik werkzaam zijn op jullie school.
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In mijn vrije tijd loop ik graag hard waarbij ik een keer per week met een groep train en een of twee keer
per week zelf afstanden loop in de bossen. Als het even kan doe ik ook mee aan een wedstrijd. Verder heb
ik interesse voor fotografie en volg een cursus om nog betere foto’s te kunnen maken.
OPVOEDTIP
CJG-opvoedtip van de maand: ETEN, waar let je op?
Omdat je kind in de groei is, wil je dat je kind goed en gezond eet. Wat kun je doen als je kind te weinig
eet? Wat als je kind te zwaar is? Geef zelf het goede voorbeeld: neem tijd voor het ontbijt. Kies per dag
maximaal 7 momenten voor eten, drinken en een tussendoortje. Door een paar dagen een dagboekje bij te
houden kom je te weten of je kind voldoende, te veel of te weinig binnen krijgt. Meer tips over goed eten
vindt u via de website www.cjgbreda.nl. U kunt ook bellen met CJG: 088- 444 000 3. Alle bibliotheken van
Breda hebben een CJG hoek met boeken over dit onderwerp.
VOORLEESWEDSTRIJD
Voorleeswedstrijd
Hoi allemaal ,ik ben Pien en ik heb met de voorleeswedstrijd mee gedaan en ik heb eerst van de school
gewonnen en nu heb ik op 16 februari voor Breda voorgelezen en de eerste ronde heb ik gewonnen met nog
twee andere kinderen. Nu moet ik 23 februari met die andere twee kinderen nog strijden en ik mag de
hele klas mee nemen. Als ik daar van win dan ben ik de beste van Breda. Ik geloof het zelf niet want ik heb
dyslexie dus daarom geloof ik het zelf niet.
Groeten Pien
Naschrift : Helaas heeft Pien niet gewonnen op 23 februari, maar wij zijn supertrots op deze kanjer !!!
IN MAART ZIJN JARIG
1-03
1-03
2-03
5-03
6-03
7-03
9-03
10-03
10-03
11-03
11-03
12-03
12-03
13-03
16-03
17-03
19-03
21-03
23-03
23-03
27-03
29-03

MAART
Anouschka Oenen
Patryk Urbanowicz
Marnix Meeuwis
Marieke van Lange
Annabel Baert
Zyon de Jesus
Tanis de Groot
Fu Albers
Ruben Meeuwis
Gijs Teurlings
Mick Gutlich
Bram van Gool
Lulu Lohle
Luna Voesenek
Puck Rietveld
Amber Klabbers
Jurre Rijckenberg
Jildis Dirven
Merijn van Lent
Siem van Heck
Ruben Steinfort
Jente Voesenek
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30-03
31-03
31-03

Tygo Hensen
Miquel Annichiarico
Rozemarijn Goossens

VOORJAARSSTUDIO
DE VOORJAARSSTUDIO GAAT VAN START!
Heb je zin om te zingen of mee te doen aan een buurtband? Breakdance of een leuke act doen op toneel?
Studio Boeimeer pakt ook dit voorjaar door met onze nieuwe activiteiten: De open podia, met daaraan
gekoppeld een serie
workshops onder leiding van de bekende Studio-docenten. Kinderen kunnen zich voorbereiden op het
optreden door zich in te
schrijven voor een serie workshops, die bestaat uit 10 bijeenkomsten van breakdance, theater of muziek.
Alle workshops vinden wekelijks plaats in Merharba (naast de Para) en starten direct na de
Carnavalsvakantie.
Alle kinderen die naar school gaan (Petrus & Paulus, Montessori, Nuts, of VO) óf wonen in de wijk (oud-)
Boeimeer
en in de leeftijd zijn van 7 - 16 jaar kunnen meedoen aan de voorjaarsstudio.
Bij voldoende aanmeldingen zullen we een opdelingen maken in 2 leeftijdsgroepen.
- Op dinsdag 15 maart start Yannick met zijn workshop Breakdance van 17.00-18.00 uur en Tamara met
haar workshop Theater van 18.30-19.30uur.
- Op donderdag 17 maart start Robert met zijn workshop muziek en daarmee met de begeleiding van de
buurtband van 18.30 uur tot 19.30 uur.
De workshops lopen door tot begin juni en we sluiten af met een grande finale: een open podium in de Para.
De kosten hebben we kunnen houden op € 75,- per kind voor 10 workshops én een geweldige voorstelling.
Studio Boeimeer werkt in kleine groepen, dus als je mee wilt doen, schrijf je dan snel in via het
inschrijfformulier op onze website
www.studioboeimeer.nl zodat je zeker bent van een plekje.
We werken op volgorde van aanmelding. De inschrijving is pas definitief als er betaald is.
Uiterste inschrijfdatum is 1maart 2011.
Hartelijke groeten Annemiek Tekstra, Eveline van Eck en Sandra van der Maarel

TOT SLOT
Beste ouders/verzorgers,
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’.
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.
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Met vriendelijke groet,
De carnavalscommissie
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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