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16-07 :
16-07 :
16-07 :
17-07 :

Musical groep 8
Rapport 3
Boeibode 12
Ouderbedankochtend
23-07 :
1esteenlegging
nieuwe gebouw
24-07 :
12.05 start
Zomervakantie
07-09 :
1e schooldag
11-09 :
Jaaropeningsfeest
21-09 :
Info-avond
23-24-25-09:Kamp groep 8
24-09 :
Boeibode 1
19-10 :
Reshare container

Het is de bedoeling dat u uw kind(eren)
donderdag om 15.30 uur ophaalt aan de Jan
Nieuwenhuijzenstraat !!!!!!
TRAJECT NIEUWE INTERN BEGELEIDER

UITNODIGING EERSTE STEENLEGGING
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.

Inmiddels
hebben
er
gespreksrondes
plaatsgevonden in het kader van het traject voor
een nieuwe intern begeleider. Helaas zijn er uit
deze procedure geen geschikte kandidaten
overgebleven. Dit houdt voor ons in dat we na de
zomervakantie een nieuwe procedure gaan
starten.
Hoe we e.e.a. na de vakantie gaan opvangen is nu
nog niet duidelijk. Uiteraard houden we u hiervan
op de hoogte.
PANDEMIE…
Met dit stukje willen we u even attenderen op de
symptomen van het nieuwe Influenza A virus (
voorheen de Mexicaanse groep ). Niet om iemand
bang te maken, integendeel, we willen alleen
graag dat u alert bent op eventuele symptomen.
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De symptomen zijn koorts ( minimaal 38 graden ),
hoofdpijn en keelpijn. Spierpijn, hoesten en een
verstopte neus kunnen ook voorkomen. Het
griepvirus kan zich via ogen, neus en mond
verspreiden, het is dus zaak zo min mogelijk aan
te raken en uitsluitend papieren zak- en
handdoeken te gebruiken. Regelmatig de handen
wassen
met
zeep
en
water
of
een
alcoholoplossing ( minimaal 20 seconden ). Goed
ventileren in huis kan preventief werken. Mocht u
het idee hebben dat iemand binnen uw gezin
besmet is, neemt u dan contact op het uw
huisarts. Uiteraard hopen we dat dit griepvirus
niemand zal treffen.
PRAATJESMAKERS
Nine ( 1/2 B ) zegt : “Mijntje en ik willen bij
elkaar wonen, maar we gaan bij mij wonen, want
daar krijgen we meer ijsjes.”
Boris ( 1/2 B ) zegt : “Ik heb klitterband.
Sterre ( 1/2 B ) zegt : “ Wil wat gaan vertellen
wat bijna niemand weeeet. “
“Ja wat ik wel weet, maar wat bijna niemand
anders weet!!! “
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Yfke Hengst
Xavier Dirven
Sijmen de Vries
Pien Cival
Wimke Nuijten
Anoek van Gool
Fenna van Gurp
Simon van Gurp
Samanta Tomasevic
Roos Ackermann
Merlijn Baert
Lieke Coppens
Jarne Buelen
Simon van der Groen
Sofie Donckers
Sjoerd de Leeuw
Imke Kuijpers
Noortje Hengst
Joost Winkel
Gijs Ackermann
Damian Godek
Marre Vialon
Wietske Bergsma
Norah Bloem
Deedee de Best
Kaya van Grondelle

Sterre ( 1/2 B ) vol verbazing : “Dus mijn papa is
ouder dan meneer Gijs?“ Haha !!!
( want de leerkracht van groep 8 moet wel héééél
oud zijn )
Juf Janny : “Wat gebeurde er bij de
schooltelevisie ?”
Esam ( 1/2 A ) zegt : “Ze hadden de trein
verloren!” ( ze hadden de trein gemist )
Juf Fleur : “Dat kind is niet op school.”
Juf Els : “Oh, heeft hij onbetaald verlof?”

NIEUWE LEERLINGEN
Er gaan weer een aantal nieuwe leerlingen op
onze school beginnen Te weten: Ties van de
Meer, Tjeerd Kootwijk, Boris Tiesing, Isabèlla
Bakker, Evy van Olderen, Iris Markovic en Nijn
Dekkers. Zij starten meteen in het nieuwe
schooljaar. Welkom op Boeimeer !!! We wensen
jullie heel veel succes en plezier op je nieuwe
school toe.

IN AUGUSTUS EN SEPTEMBER ZIJN JARIG
02-08
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Gert Kamp
Floor den Hollander
Jule Bergsma
Nikki Spijker
Sander van Beijsterveldt
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SCHOOLREISJE
Alle schoolreisjes zijn achter de rug en de
kinderen hebben ontzettend genoten. We hebben
alles geëvalueerd en zijn tot de conclusie
gekomen dat de splitsing in 4 groepen erg goed
bevallen
is.
Voor
de duidelijkheid:
de
schoolreisjes,
zoals
ze
dit
jaar
zijn
georganiseerd, liggen vast in een concept dat in
ieder geval voor de komende 8 jaar blijft lopen.
In je schoolcarrière ga je dus minimaal 4 keer op
schoolreis, 1 keer naar de Vossenberg, 1 keer
naar Lolland, 1 keer naar Duinrell en 1 keer naar
de Efteling.

De site is een initiatief van het KWF: Het
Koningin
Wilhelmina
Fonds
tegen
kankerbestrijding. Omdat huidkanker door
overdadig zonnebaden vaak voorkomt, is het
helaas geen overbodige luxe om deze site in de
gaten te houden.
Voor iedere zonaanbidder een aanrader. Trek
een shirt aan, smeer je goed in en zoek de
schaduw op zijn de belangrijkste tips. Maar
verder nog veel meer nuttige adviezen, tips en
gadgets. Je kunt je via sms, Hyves, Twitter en
nog een boel andere middelen op de hoogte laten
houden van de verwachte zonkracht. Prima
website!
BEDANKT
Alle ouders die dit schooljaar op wat voor manier
dan ook hebben geholpen, willen we heel hartelijk
bedanken. Natuurlijk gaan we u uitgebreid
bedanken op de bedankochtend, maar voor de
mensen die verhinderd zijn, heel erg BEDANKT !!
JAAROPENINGSFEEST

Iedereen gaat dus 1 keer met de bus op
schoolreis ( als je in groep 5 of 6 zit ) Het laten
rijden van ouders is een keuze die gemaakt is op
basis van de enorme kosten voor een bus. Zo
blijft het schoolreisje betaalbaar.

Op 11 september a.s. gaat het weer gebeuren:
veel spelletjes, pannenkoeken, schmink, bijkletsen na de grote vakantie, barbecueworstjes met
ketchup, rad van fortuin, koekhappen, hinkelen,
dans&muziek, limonade, en nog veel meer!
Hopelijk mogen we iedereen daar na een
heerlijke zomervakantie weer ontmoeten

WEBSITEBESPREKING

Zon verstandig!
http://zonverstandig.nl/
Vakantie in zicht, veel zon in aantocht. Het
vooruitzicht om lekker in de zon te liggen bakken
is aanlokkelijk. Toch is het verstandig om hier
goed over na te denken. Je huid is het grootste
orgaan van je lichaam en je kunt veel last hebben
als je je niet beschermt tegen de felle zon. Op
de
website
van
Zonverstandig
(http://zonverstandig.nl/) kun je lezen wat de
beste tips zijn om verantwoord te zonnen en
waar je vooral rekening mee moet houden.
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OVERBLIJVEN
Oproep

voor

het

nieuwe

jaar!!!!

Voor ons vaste overblijfteam zoeken wij nog
enthousiaste vaders en moeders die ons team
willen versterken. Zowel als invalkracht of vaste
kracht ( je blijft dan op een vaste dag, met
dezelfde groep over). Je krijgt dan een
vergoeding voor het overblijven* en je kind(eren)
mag/mogen die dag dat je werkt, gratis
overblijven.
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Heb je interesse? Laat dit ons dan weten via
o.boeimeer@nutsscholenbreda.nl of loop even
binnen op maandag, dinsdag of donderdag tussen
12.00 en 13.00 uur.
Fijne vakantie!
Groeten,
Overblijfteam Nuts Boeimeer

*Dit is ABSOLUUT NIET nadelig voor je
belastingaangifte! Ook wanneer je een uitkering
krijgt is dit niet nadelig.
GOED DOEL
Een goed doel
Ik ben Tim en dit is Lieke uit groep 3 we gaan
schrijven over arme landen die water nodig
hebben en ik ga geld geven.
Ik had vijftig euro gevonden wand we geenge
met de klas naar schoolrijsje toen zag ik vijftig
euro na dat we naar het grafisch museum hat ik
de vijftig euro naar meneer jan gebracht ik
mocht heel lang nadenken
en toen had ik een
idee ik had met meneer jan
ijsjes gekocht voor de klas en de juffen en
meneren wand we hadden nog ijsjes over
de rest ging naar het goede doel
wand 1000 mensen onder de 5 sterven omdat ze
niet genoeg water binnen krijgen
en ze moeten er kilometers voor lopen
ook al is het water vies en ze kunnen er ziek van
worden en ik ga dat doen ik ga geld geven
einden
www.waterforlife.nl

GROEP 8 GAAT ONS VERLATEN

ze op Boeimeer erg missen. Groep 8, zet hem op
komend jaar en kom nog eens langs om te
vertellen hoe het allemaal met jullie gaat !!!
AFSCHEID JUF MANON
Juf Manon zien we volgend jaar helaas niet meer
terug op Boeimeer. Manon gaat starten in groep
7/8 op de Dirk van Veen en we wensen haar
daarbij uiteraard heel veel succes en plezier toe.
We willen juf Manon graag bedanken voor haar
geweldige inzet in de afgelopen jaren.
SCHOOLHOCKEYTOERNOOI

Woensdag 24 Juni was het Schoolhockeytoernooi en natuurlijk deed onze sportieve school
daar ook aan mee. We hadden 2 teams, groep 8
en groep 7. In de teams zaten hockeyers en
niet-hockeyers , maar samen vormende het 2
leuke teams.
In groep 7 zaten er maar 3 op hockey (Benthe,
Jule en Else) en de rest niet.
We moesten eerst tegen de Toermalein, waar we
met 2-0 van hebben verloren. Toen hebben we
een pauze gehad en mochten we op de foto met
ons team, later werden we nog geïnterviewd over
insmeren tegen de zon ( staat in BN De Stem! )
en moesten we weer het veld op! Toen speelden
we op een grasveld tegen de Montesorri waarbij
het 0-0 bleef. Toen was er weer een pauze met
chips en drinken. Toen moesten we tegen de
Klokkenbei en hebben we met 7-0 verloren ( alles
meiden zaten op hockey dus dat was iets minder
), maar ondanks al die goals hadden we wel een
top keeper, Christiaan! Groep 8 heeft het beter
gedaan, zei hebben een keer tegen de
Petrus&Paulus gespeeld en hebben met 4-0
gewonnen, tegen de Dokter de Visser met 2-2 en
van de Klokkenbei hebben ze met 1-0 gewonnen,
toen waren ze door naar de Kwartfinale en
hebben ze van de Zandberg met 6-0 verloren.
Tussendoor mocht je nog een balletje hoog
houden om een Princes Stick te winnen, maar
onze klas had niet zo hoog als de winnaar die 896
had!!! Verder was het een leuke en warme dag en
kregen we nog wat snoep en ijs.

Het volgende schooljaar gaat groep 8 naar de
middelbare school. Ze hebben zin om naar hun
nieuwe school te gaan er breekt nu een tijd aan
van voor elk vak een andere leraar, heel veel
Groetjes van Benthe en Else.
huiswerk en veel nieuwe vrienden maar we zullen
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Deze week staat daarom bouwen centraal.
Torens in alle vormen. Van alle bouwwerken
worden foto’s gemaakt en die hangen we de
laatste week op in de hal.

BADJESDAG

UITGLIJDEN OUDSTE KLEUTERS
Op vrijdag 24 juli glijden de oudste kleuters hun
kleuterperiode uit en worden schoolkinderen die
na de vakantie naar groep 3 gaan.
Dit gaat altijd met een feestelijk” uitglijdertje”
gepaard. Dit vindt plaats om 12.05 uur op het
bordes bij de groep van juf Marij en juf Fleur.
Dus alle fotocamera’s en filmcamera’s in de
aanslag……
Met het mooie weer hielden de kleuters een
heerlijke badjesdag. Iedereen genoot van het
spelen met water en kon alvast een beetje
proeven aan het vakantiegevoel !
FEEST IN DE TOREN
Feest in de toren.

FIJNE ZOMERVAKANTIE

De jaarlijkse Verrassing van de Ontdekking is
steeds verbonden aan een actueel onderwerp dat
in
Breda in de schijnwerpers staat. Dit
schooljaar is dat het 500-jarig bestaan van de
Toren van de Grote Kerk.
Voor de kleutergroepen van het basisonderwijs in
Breda is op basis van dat thema een dvd
samengesteld met als titel Feest in de Toren.
Hoofdrolspelers op de dvd zijn poppen van het
poppentheater Irene Laros uit Breda..
De drie kleutergroepen hebben genoten van de
dvd.
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Na al heel wat warme dagen en hard werken is
iedereen weer toe aan een welverdiende
vakantie. Vrijdag 24 juli om 12.05 luidt de bel de
zomervakantie in. Wij wensen alle kinderen,
ouders, verzorgers en collega’s een heel fijne
vakantie toe en hopen iedereen weer uitgerust te
ontmoeten op de 1e schooldag en uiteraard ook op
het jaaropeningsfeest.
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Tot 7 september allemaal,
team Boeimeer
SPORTDAG
Een zonovergoten sportdag op het Sprintterein
met alleen maar sportieve kinderen en juffen en
meneren en papa’s en mama’s. Het was een hele
geslaagde dag. Uitstekend georganiseerd door 3
enthousiaste meiden en OC-leden. Iedereen
bedankt voor alle inzet !!!

TOT SLOT
Tot slot hoop ik dat u veel leesplezier hebt
gehad. Als u kopij heeft voor de Boeibode, kunt u
dit mailen naar : s.vgool@nbsboeimeer.nl
De eerste boeibode van het nieuwe schooljaar
komt uit op donderdag 24 september ! Tot dan!
Namens team Boeimeer,
Saskia
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