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LOLLAND
Doordraaimiddag
Sportdag
Musical groep 8
Rapport 3
Boeibode 12
Ouderbedankochtend
1esteenlegging
nieuwe gebouw
12.05 start
Zomervakantie

BOUW EN 1E STEENLEGGING
Langzaam maar zeker worden de nieuwe
contouren van onze nieuwe school zichtbaar. De
1e verdieping wordt nu gezet. Mocht u eens in de
buurt zijn, is het zeker de moeite waard eens
een kijkje te nemen ! Er wordt al gemetseld, dus
krijg je nu een goed beeld van hoe de school
eruit komt te zien.
Op 23 juli is om 14.30 uur de officiële 1e
steenlegging. U bent daarbij van harte
uitgenodigd. Wij gaan met alle kinderen die
middag kijken.
HEK GEREPAREERD
Ons hek is gelukkig gerepareerd !! Er zit een
nieuwe spijl in en ook het hek achter de school is
vervangen. Onder schooltijd zal het hek op slot
zijn, de deuren kunnen nu bij warmte in ieder
geval weer gewoon open. Denkt u eraan op tijd op
school te komen, dan kan het hek op tijd op slot !
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lolland
Ale kidern uit groep3 en groep4 vont het heel
leuk in lolland
Er zijn heel leuke glijbaan en in het net
In het enge doolhof
En daar is ook een zantbak
En een boot in het zant
En er is een spookslot
Een kastil in het zant
Er is een heele grote piejaano op de gront
Er zijn kleine huisjes in het zant
Er is ook een grote klimrek
Een verkijker toren
Er is ook een watertoren
Er zijn gh ijmengang
Keuken daar is een gat
Er is ook een drijmolen
En daar is ook 3 bal in het hok
We heben friet op en we ook liemonad op
We zijn in de outo geweest
Wimke en Marre, groep 3
PRAATJESMAKERS
Diem en Boris ( groep 1/2b) zeggen ; “We hebben
een wurgslak gevonden”.
Mijntje ( groep 1/2b) zegt tegen juf Fleur die op
school is met baby Fé : “Ik weet al wat jij gaat
doen, je gaat haar zeker melken “.
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IN JULI ZIJN JARIG
03-07
06-07
06-07
09-07
14-07
14-07
19-07
19-07
21-07
26-07
29-07
29-07
29-07
29-07

Femke Klijsen
Fleur Kiliaan
Noa Kooiman
Jelle Kootwijk
Esam Ghazawi
Nyssa Kreeft
Michiel Hulshof
Eliza Kooiman
Noa Abbenhuis
Huub van der Houven
Maurits Bassing
Stijn Brunia
Sanne Eijkens
Sam Woerdeman

KINDERBOERDERIJ
We zijn met groep 3 en. groep 4. Naar de
kinderboerderij geweest en we hebben een
koe
gemolken En we
zijn
onder water
geweest daar hebben we een
vorsteling
gekeken van klets nat we moesten
een
duikbril op met een toverstaf om de
Dieren
te horen en we hebben met de
geitjes gespeeld en gijn met kooskonijn
Daarna werden we zelf een kooskonijn en
we moest en
een doek voor onzen ogen
en we moesten dieren
pakken
en we
hebben een eenorig schaap gevonde
Lisa en Lieke, groep 3
TECHNIEK

Techniek:
Touw sterker maken
Dit is geschreven door tuncay en fleur
Wij hebbe 17 juni touw sterker maken gedaan en
we hebben touwen ront gedraait en toen?? Oja
toen hebben wij een tasje gemaakt wij haden
een perforator wel nodig en een nietmachine en
nog veel meer wij vonden het super leuk wij
hebben er heel veel van geleert dank voor uw
aandacht.

MUSICAL GROEP 8
Musical groep 8
“ De rapper, de nerd en het meisje” is de titel
van de musical van onze klas. Wij zijn er hard
voor aan het oefenen en het wordt erg leuk.
Nieuwsgierig
geworden?
Kom
kijken
op
donderdagavond 16 juli om 19.30 uur in de
Viandenlaan!
De kaartverkoop start op woensdagochtend 8 juli
op het schoolplein voor schooltijdom 8.30 uur en
om 12.30 uur. Donderdagochtend om 8.30 uur
wordt er ook nog verkocht (als er nog kaartjes
zijn). De kaartjes kosten 3 euro per stuk.
KOPEN DUS!!!
Michiel
WEBSITEBESPREKING
Legale software: waarom niet?

Want bij SURFSPOT.NL krijg je tot 85% korting
op de nieuwste software voor thuis!
Ouders van leerlingen op onze school kunnen
software aanschaffen tegen sterk gereduceerde
prijzen. En zoveel korting wil de school jullie niet
onthouden.
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Bij SURFSPOT.NL bestel je namelijk software
goedkoper dan in elke andere winkel, omdat zij
voor alle leerkrachten en ouders van onze school
met softwareleveranciers hebben onderhandeld.
Je korting op software kan zelfs oplopen tot
85%! Jouw kinderen kunnen hierdoor legale
software gebruiken én ze leren omgaan met de
pc.

Wat is er verkrijgbaar bij SURFSPOT.NL?

Van Adobe tot Microsoft, van antivirus tot
encyclopedieën, van woordenboeken tot hardware
en nog veel meer. Het assortiment wordt steeds
verder uitgebreid. En het zijn allemaal de
nieuwste versies voor een fractie van de
winkelprijs. Enkele prijsvoorbeelden: McAfee
VirusScan Plus 2008: €17,25, NOD32 Antivirus:
€10,50, Norton Internet Security: €22,50.

Ook notebooks

Als je pc door meerdere gezinsleden gebruikt
wordt en je liever een pc helemaal voor jezelf
wilt, kan SURFSPOT.NL je ook helpen. Want
nieuw in het assortiment dit schooljaar, zijn Amerk notebooks met het exclusieve Microsoft
Student Suite pakket. Dit pakket is zo exclusief
omdat het niet in andere winkels verkrijgbaar is.
Het bevat onder andere Microsoft Windows
Vista, Microsoft 2007 Office System met Word,
Excel, PowerPoint en OneNote, Windows Live
Suite, Microsoft Flight Simulator X en meer.

Vrijblijvend account maken

Aanmelden voor SURFSPOT.NL kan door op
www.surfspot.nl te klikken op Nog geen account
en het aanmeldformulier in te vullen. Bij het
aanvragen van toegang tot SURFSPOT.NL wordt
gecontroleerd of de medewerker of leerling bij
ons op school is ingeschreven. Na ontvangst van
de inloggegevens kan er worden gewinkeld bij
SURFSPOT.NL.
Je kunt zelf 24 uur per dag, 365 dagen per jaar
op SURFSPOT.NL bestellen en de software
wordt op je huisadres afgeleverd.

De voordelen van SURFSPOT.NL

Genoeg redenen om je aan te melden op
SURFSPOT.NL:
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Betrouwbaar (aanmelden en aangemeld
staan is vrijblijvend)
Snel (producten binnen een paar dagen in
huis)
De laagste prijzen (dankzij speciale
onderwijslicenties)
Recente versies (het assortiment is zo
veel mogelijk up-to-date)
Uitgebreide
lijst
producten
(het
assortiment
wordt
steeds
verder
uitgebreid)
Geen verrassingen achteraf (btw en
verzendkosten zitten al in de prijs)

WELKOM OP BOEIMEER
Er zijn weer een aantal nieuwe leerlingen op onze
school begonnen Te weten: Phoebe-Mae van
Gerven, Yunusi Dollah en Armano Baum. Welkom
op Boeimeer !!! We wensen jullie heel veel succes
en plezier op je nieuwe school toe.

DUINRELL
Schoolreisje Duinrell.
Wij gingen op schoolreisje naar duinrell.
Ons groepje was :marieke marijn maartje pien
Ruben samanta yfke.
Onze begeleister heten Lizet.
Er waren veel attracties zoals falcon splach
kikker 8baan maddmill en nog veel meer!!
Jammer genoeg konden we niet over al in zoals
het tikibad.Maar als nog hadden we een super de
puper leuke dag.
Maar de busreis was een klein beetje saai.
Het was fantastisch en gaaf!!
Groetjes
Maartje
Marijn
Marieke
Pien
Samanta Yfke Ruben
Met de bus naar Duinrell!
Geschreven door:Jildis en Deedee.
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De busssss……we zaten heel lang in de bus!!!!
Wel anderhalf uur in de bus.
We reden…we reden….een tunnel aaahhh :deden
we.
Het was leuk in de bus.
Gezellig,grappig en een goede tijd om te snacken.
We zagen een bordje Duinrell.
En we zongen:WE ZIJN ER BIJNA WE ZIJN ER
BIJNA MAAR NOG NIET HELEMAAL.
KONTJE KAAL.
We zijn er!
Er waren vette achtbanen en leuke dingen te
doen.
Als je niet van heftige dingen houd is het ook
leuk!!!
Maar als je er wel van houd zijn er leuke en vette
achtbanen!(en natuurlijk niet alleen achtbanen)
(we schrijven de leukste op daar heb je veel
meer aan dan die saaie dingen)
Dat zijn:
Het schommelschip,splash,falkon,de mad mill.
Waterspin.
Nou, je weet de leuke dingen, dus ik zou er naar
toe gaan.
We gingen weer terug naar school en we keken
een film.

goed en snel team, helaas vielen we net buiten de
prijzen . Maar er zijn tijdens deze dag wel
individuele prijzen gehaald! Yfke Hengst uit
groep 4 en Jaymon Veldkamp uit groep 6
sleepten een bronzen medaille in de wacht omdat
zij derde waren in de totaalscore in hun groep!
Gefeliciteerd met jullie prijzen!
Scholenatletiek dag
Op zaterdag 13 juni 2009 was de scholenatletiek
dag. Toen waren er groepen van de zelfde
leeftijd en de jongens en de meisjes werden ook
ingedeeld in verschillende groepen. De meeste
groepen hadden zo’n 20 kinderen. De kinderen
t/m 10 jaar gingen sprinten, verspringen ,
behendigheid en balwerpen.
De kinderen ouder dan 10 jaar gingen
kogelstoten, verspringen, 600 meter rennen en
80 meter sprint. Na al de wedstrijden was de
prijsuitreiking toen ben ik 3e geworden. Daarna
was de boerenestafette . Er gingen steeds 3
scholen tegen elkaar. Onze school was 2e
geworden in de serie.
Groetjes Jaymon Veldkamp, groep 6

Dat was het schoolreisje naar Duinrell
Doei… Jildis en Dee Dee, groep 6
SCHOLENATLETIEKDAG
Onder een stralende zon in een supergezellige
sfeer hebben 16 Boeimeerkids meegedaan aan de
Scholenatletiekdag 2009. Dat is een jaarlijks
terugkerend sportevenement dat door AV Sprint
wordt georganiseerd. Kinderen vanaf groep 4
werken een aantal atletiekonderdelen af zoals,
verspringen, 60 meter sprint, kleine balwerpen
en een behendigheidsestafette. De groteren
sprinten 80 meter, stoten een ijzeren kogel
zover mogelijk weg en gaan tot het uiterste
tijdens de 600 meter loop, wat toch een flinke
afstand blijkt te zijn als je je krachten niet goed
verdeelt! En wat zagen onze kids er
professioneel uit in die mooie sportkleding, wauw!
De
dag
eindigde
traditioneel
met
de
boerenestafette, waarbij de verschillende
scholen tegen elkaar strijden. We hadden een
Nutsbasisschool Boeimeer
tel: 076 5146101

Jacob Catssingel 10 , 4819 HC Breda
website : www.nbsboeimeer.nl

Volgend jaar doet Boeimeer uiteraard weer mee
met de Scholenatletiekdag, maar dan hopen we
dat meer kinderen zich aanmelden, want het is
gewoon een superleuke dag!
GRoetjes, juf Anjo

OVERBLIJVEN
Beste ouders/ verzorgers,
Zoals u wellicht al had gemerkt of gehoord
hebben we in week 25 aan alle kinderen die
overblijven een Kober enquête meegegeven. Een
aantal kinderen hebben deze thuis, misschien
met u, ingevuld. De grotere kinderen hebben
deze
op
school
al
ingevuld.
Doel van de enquête is dat kinderen inspraak
hebben in het reilen en zeilen van het
overblijven. Naar aanleiding van alle reacties
gaan we kijken hoe we wellicht het één en ander
aan kunnen passen.
Nogmaals bedankt voor de medewerking.
Overblijfteam Nuts Boeimeer
KWIJT…
Hallo allemaal, Ik ben het kinderkookboekje van
Blue Band kwijt. In april ging groep 5 koekjes
bakken en mijn zoon Jelle heeft het toen
meegenomen. Waarschijnlijk heeft hij het in de
gang op een kastje laten liggen. Het boekje is
niet meer verkrijgbaar. Zou eenieder tussen zijn
kookboeken willen kijken of het er per ongeluk
tussen staat?
Bij voorbaat dank Gitte Kootwijk-Sio
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CITO-ENTREE TOETS

Deze week was het Cito-Entree.
Van maandag 25 mei tot donderdag 4 juni was
groep 7 hard bezig met de Cito-Entree.
Het was heel moeilijk maar wel heel leuk.
We hadden 16 taken en deden ieder dag 2 taken.
Iedere taak had 25 of 30 opdrachten.
We hadden de taken:
reken 1, 2, 3 en 4,
Taal 1 en 2,
Begrijpend lezen 1 en 2,
Studievaardigheden 1, 2 en 3,
Woordenschat 1 en 2,
Herkennen van de persoonsvorm en
Spelling 1 en 2.
We hadden ook een bronnenboekje.
Daar stonden plaatjes en teksten in van:
begrijpend lezen 2 , taal 2 en studievaardigheden
1, 2 en 3.
Het waren leuke en leerzame dagen.
Groetjes van Anne-Sophie Goossens uit groep 7!!
WIJZIGING VAKANTIEROOSTER 2009/2010
Hierbij voor u nogmaals het vakantierooster.
Handig voor uw planning in het volgend
schooljaar. Er heeft 1 wijziging plaatsgevonden.
De studiedag van 20 januari 2010 komt te
vervallen en zal plaatsvinden op 11 november
2009.

Vakantierooster
2009-2010

Herfstvakantie 2009 :
vr 23-10 ( v.a. 12.05 uur )t/m vr 30-10-2009
Studiedag team :
wo 11-11-2009
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Kerstvakantie 2009 :
vr 18-12 (va. 12.05 uur!) t/m vr 01-01-2009
Voorjaarsvakantie 2010 :
vr 12-02 (va. 12.05 uur!) t/m vr 19-02-2010
Pasen 2010 :
Vr 02-04 (va. 12.05 uur !) en ma 05-04-2010
Studiedag team :
wo 14-04-2010
Meivakantie 2010 ( inclusief Hemelvaart ) :
vr 30-04 t/m vr 14-05-2010
2e Pinksterdag 2010 :
ma 24-05-2010
Zomervakantie 2010 :
vr 23-07 (va. 12.05 uur!) t/m vr 03-09-2010
De groepen 1/ t/m 4 zijn op vrijdagmiddag altijd
vrij. Er moet nog 1 studiedag worden gepland.
LEGE BATTERIJEN
We hebben weer een inzamelbak voor lege
batterijen. Naast de ingang bij de kleuters staat
de inzamelbak. Dus heeft u lege batterijen……
lever ze in !!!!

Er waren lange tafels met kannen ranja, die
voortdurend werden aangevuld. Na een uurtje
mochten de kleuters kiezen uit verschillende
soorten chips. Na een tijdje werd de
bovenverdieping ontdekt; een timmerwerkplaats.
Er is erg hard gewerkt; sommige kinderen
maakten een helikopter, anderen een vogelhuisje
of een boot. De plankjes waren voorgezaagd in
verschillende afmetingen en er waren ook
voorbeelden. De kleuterjuffen waren hier maar
wat jaloers op, dat zouden we op school ook wel
eens willen, want je zag meteen hoe handig
sommige kleuters dit al konden en ook dat er
kleuters bij waren die het na een paar
aanwijzigingen ook al goed onder de knie kregen.
Fantastisch!! De lunch bestond uit friet met kipnuggets of een frikandel; smullen maar.
Na de lunch was het buiten lekker weer
geworden en zijn er veel kinderen nar buiten
gegaan; voetballen, trampoline enz.
Na een heerlijk ijsje kwamen de ouders ons weer
halen en gingen we weer terug naar school. Het
was een geweldige schoolreis en gelukkig was
het ongelukje met Mischa ook nog goed
afgelopen.
Bedankt: organiserende collega’s, rijdende
ouders en vooral superkleuters die er een fijne
schoolreis van hebben gemaakt.

SCHOOLMELK
U krijgt deze week van Campina een folder
waarin u kunt aangeven of u voor uw kind
schoolmelk wil, of waarin u wijzigingen kunt
doorgeven. Om misverstanden te voorkomen,
ouders waarvan de kinderen al schoolmelk krijgen
hebben thuis een brief gehad, waarin er gewezen
werd op de mogelijkheid van schoolfruit. Dit is op
Boeimeer niet mogelijk !! U kunt wel kiezen voor
Optimel als extra keuze.
SCHOOLREIS GROEPEN 1 EN 2
Op donderdag 11 juni vertrokken we met veel
ouders naar Gilze naar De Vossenberg. Gelukkig
waren er veel ouders bereid om ons weg te
brengen. Het was somber weer, maar dat was
niet erg, want het is daar een binnenspeeltuin.
We werden vriendelijk ontvangen en de kinderen
waren gekleed in ons nieuwe schoolshirt.
Meteen werd er geklommen op het grote klim en
klautergeraamte; geweldig zo leuk voor iedereen.
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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 laatste boeibode van dit schooljaar komt uit
op donderdag 16 juli! Tot dan!
Namens team Boeimeer,
Saskia
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