Mededelingen van Nutsbasisschool Boeimeer
Jaargang
13
Nummer
10
28-05-2009
AGENDA
01-06 : Vrij, 1e pinksterdag
05-06 : Open podium gr 1 t/m 4
08-06 : Schoolreis 3/4 en 5/6
09-06 : Schoolreis 7/8
11-06 ; Schoolreis 1/2
25-06 : Boeibode 11
BOUW
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 ! In de volgende Boeibode
komt er weer een voortgangsfoto !!
SCHOOLREIS + NOODKREET VERVOER
Nog even een aantal puntjes voor de schoolreis:
We zoeken nog een aantal ouders om te
rijden.
Voor groep 3 komen we nog 2 rijders heen en
3 rijders terug tekort. ( heen & weer mag
natuurlijk ook )
Zou u nog willen kijken of u tijd heeft, de
datum is 8 juni !!!! U kunt zich opgeven bij de
groepsleerkracht of bij Juf Saskia
Alle ouders die rijden ontvangen volgende week
een brief met een bevestiging dat ze zijn
ingedeeld.
Het geld voor de schoolreis moet uiterlijk
morgen 29 mei ingeleverd zijn bij de
groepsleerkracht.
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Denkt u er zelf aan een zitverhoger of
kinderstoel mee te geven, voorzien van naam, als
u graag heeft dat u kind hierin vervoerd wordt.
JUF ELS BLIJFT TOT DE ZOMERVAKANTIE
Juf Els, die juf Saskia vervangt in groep 1/2A,
zal dit tot de zomervakantie blijven doen. Juf
Saskia heeft dan haar revalidatietraject
afgerond. We zijn erg blij dat juf Els met zoveel
enthousiasme in onze kleuterklas staat. Voor de
kinderen is het ook rustig als juf Els het
schooljaar uitwerkt.
IN JUNI ZIJN JARIG
01-06
04-06
07-06
09-06
11-06
14-06
14-06
14-06
16-06
17-06
18-06
18-06
18-06
18-06
22-06
22-06
22-06
22-06
23-06
24-06
25-06
25-06

Julie van der Houven
Mats Polman
Pien Lucassen
Ross de Lange
Noel van Nielen
Kenza Bahala
Mias Peene
Oscar Zuiderent
Anne Dries
Bas van Lange
Iris Markovic
Boris Tiesing
Jip Voesenek
Chris Voorhans
Luca Langendoen
Eva Lucassen
Ties van der Meer
Evy van Olderen
Eva Jacobs
Dick ter Berg
Freddy van Dijk
Romy la Grand
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28-06
28-06
30-06

Lotte Klijsen
Davide da Silva de Oliveira

Lisa Visser

JUF ANGELIQUE
Juf Angelique Jochems, onze IB-er is langdurig
afwezig. Haar taken worden vervangen door juf
Oda en juf Annemarie. We wensen haar veel
sterkte toe.
BERICHT VAN DE MR
Recent heeft de Medezeggenschapsraad van
NBS Boeimeer het Jaarverslag 2007/2008 op de
website geplaatst. Tevens kunt u op de site alle
notulen van de MR vergaderingen vinden en
ongeveer een week voor de volgende vergadering
wordt ook de agenda op de site gezet. Als u
vragen of opmerkingen heeft, kunt u zich altijd
tot iemand uit de MR richten. In de
Medezeggenschapsraad
zitten:
Anjo
Kant
(leerkracht grp 6), Annelies Bruijns (leerkracht
grp 5), Stoffelien Mol (leerkracht grp 1/2a),
Marcel Polman (ouder grp 4 en 1/2b), Hans
Klabbers (ouder grp 1/2b), Diane Kiliaan (ouder
grp 6 en 3). De website van NBS Boeimeer is:
www.nbsboeimeer.nl.

wij meer doelsaldo hadden, mochten wij door
naar de kwartfinale. In de kwartfinale moesten
we tegen de spindel. Helaas hadden we toen met
0-1 verloren. Iedereen vond het een hele leuke
en vooral ook sportieve dag!
Roos en Chris

HET WAS 28 APRIL 2009 SCHOOLVOETBAL
IN ONZE POOL ZATEN :Eerste Rith,wisselaar,
hooghakker,eerste
wedstrijd
tegen
de
Hooghakker en we wonnen met 5-0 . Tegen de
Eerste Rith wonnen we met 7-1 en tegen de
Wisselaar 6-1 gewonen. En toen waren we door in
de kwart finale hebben we verloren met 9-0 heel
erg maar ze ware de beste van Breda en het
waren geen D spelers maar c spelers. Het was
een hele leuke dag!
Dragi en Joey
WELKOM OP BOEIMEER
Er zijn weer een aantal nieuwe leerlingen op onze
school begonnen Te weten: Madelief Ploos van
Amstel, Noa Roele, Teun Lucassen, Fréderique
Du Puy en Victor Du Puy Welkom op Boeimeer !!!
We wensen jullie heel veel succes en plezier op
je nieuwe school toe.

SCHOOLVOETBAL

VOORSTELLEN : JUF CORRIE
Het was dinsdag in de vakantie. We moesten om
9 uur eerste wedstrijd spelen op Jeka. We
hebben toen gewonnen met 3-1 van de jacinta 2.
De volgende wedstrijd was tegen de tweesprong
en gewonnen met 4-0. Daarna mochten we even
pauze nemen en toen gingen we naar de wedstrijd
van de jongens kijken. Die waren heel erg goed!
Toen moesten we tegen JF kennedy spelen en die
hebben we gelijk gespeeld met 2-2 maar omdat
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In deze nieuwe Boeibode wil ik me graag even
voorstellen. U heeft me vast al een keertje
gezien in de wandelgangen of in de
docentenkamer. Mijn naam is Corrie Martens en
ik ben sinds 15 april werkzaam als administratief
medewerkster op de Nutsbasisschool Boeimeer.
Naast de administratie heb ik ook een aantal
huishoudelijke taken. Het werken op een school
is nieuw voor mij, dus eigenlijk wel een leuke
uitdaging! Hiervoor heb ik bij de Kamer van
Koophandel gewerkt, en daarvoor in een hotel in
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Breda. Mijn eigen kinderen zijn inmiddels al wat
ouder, ik heb twee puberende jongens, maar ik
kan me hun tijd op de basisschool nog goed
herinneren. Een gezellige, drukke tijd! U kunt
mij vinden op maandag tot en met vrijdag van
08.00 u tot 13.30 uur in de docentenkamer (waar
mijn bureau staat) of daar in de buurt. Tot ziens
op school!

hebben voor bij een schoolvoetbaltoernooi of
schoolhockeytoernooi. Het ziet er super uit !!!
De kleding blijft op school en wordt ingezet waar
nodig.
VAKANTIEROOSTER 2009/2010
Hierbij voor u het vakantierooster. Handig voor
uw planning in het
volgend schooljaar.

Vakantierooster
2009-2010

Herfstvakantie 2009 :
vr 23-10 ( v.a. 12.05 uur )t/m vr 30-10-2009
Kerstvakantie 2009 :
vr 18-12 (va. 12.05 uur!) t/m vr 01-01-2009
Studiedag team :
wo 20-01-2010
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

SPORTKLEDING

De groepen 1/ t/m 4 zijn op vrijdagmiddag altijd
vrij. Er moet nog 1 studiedag worden gepland.
FOTO EN FILM VAN GROEP 1/2
Foto en film in groep 1/ 2
( dit stukje hoort nog bij de themaweekbijlage )
Juffrouw Oda praatte met de microfoon.
Toen kwam er een harde knal en er
sprong allemaal confetti in de lucht.
We moesten door een lens kijken. Wat je
dan kon zien moesten we tekenen.
Wij zijn heel erg blij met onze nieuwe
sportkleding, die we in kunnen zetten voor bv.
een sportdag, singelloop. Er zijn ook broekjes en
sokken, zodat we prachtige complete tenues
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We gingen ook allemaal fototoestellen
knutselen, van dozen en rolletjes en
mooie kleurtjes glimmend papier.
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Een mama heeft een foto van de klas
gemaakt. De papa heeft van die foto
weer andere foto’s gemaakt met zijn
computer en toen konden we goed zien
dat een foto gemaakt is van allemaal
stippeltjes.
De oudste kleuters mochten allemaal
woordjes en letters stempelen over de
foto’s en daar een tekening over maken.
In het speelhuis lagen een heleboel
soorten fototoestellen.
De schoolfotograaf heeft van alle
kinderen een foto gemaakt en we
mochten ook op de grond liggen.
Aan het einde mochten we ons verkleden.
Net als in een film. Er waren prinsen en
een draak en piraten en nog veel meer.
We hadden allemaal een prijs gewonnen.
Toen was het afgelopen. Het was
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel leuk.
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 25
juni! Tot dan!
Namens team Boeimeer,
Saskia

Nutsbasisschool Boeimeer
tel: 076 5146101

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

