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AGENDA
31-03: excursie kinderboerderij
Groepen 1 en 2
01-04: afscheid juf Keme
10-04: lenteviering
13-04: 2e paasdag, vrije dag !!!
15-04: start themaweek
23-04: Boeibode 9
27-04 t/m 05-05 : Meivakantie
KEME NEEMTAFSCHEID VAN BOEIMEER
Zoals sommigen van jullie weten ben ik anderhalf
jaar geleden begonnen met de opleiding tot
pedagogisch medewerker. Onlangs heb ik
hiervoor mijn diploma gehaald. Vandaar dat nu
voor mij de tijd is gekomen om afscheid te
nemen op Boeimeer. Ik heb hier 10 jaar met heel
veel plezier gewerkt en ik ga met een tevreden
gevoel weg. Jullie zullen me gewoon nog blijven
zien bij de TSO en BSO van de Kober. Iedereen
bedankt voor 10 geweldige jaren in 1 van de
leukste banen ter wereld.
Groetjes Keme
STUDIO BOEIMEER GAAT LOS

Studio Boeimeer gaat los!
Deze zomer start een bijzonder project.
Speciaal voor de kinderen die in de wijken (Oud-)
Boeimeer wonen of daar op school zitten,
organiseert Studio Boeimeer een cultureel
zomerkamp. Zie www.studioboeimeer.nl

In de Studio gaan we 5 dagen lang intensief aan
de slag met allerlei kunstzinnige disciplines.
Samen met leeftijdsgenoten, onder professionele
begeleiding en in kleine groepjes. Er zijn
werkateliers op het gebied van theater, muziek,
beeldende kunst, film, fotografie, graffiti en
dans. Als klap op de vuurpijl presenteren we aan
het einde van de week de spetterende
voorstelling “en plein public”, op een plein in de
wijk. Je kan voor de voorstelling iedereen
uitnodigen die je maar wilt.
Voor wie?
Alle kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar die
wonen in de wijken Boeimeer en Oud-Boeimeer/
Chassé
of
daar
naar
school
gaan
(
Montessorischool, Nutsbasisschool Boeimeer en
Petrus en Paulus school).Om mee te doen aan het
cultureel zomerkamp heb je geen ervaring nodig.
Iedereen kan meedoen. Wel is het belangrijk dat
je het leuk vindt om met anderen theater of
muziek te maken, te dansen of te leren hoe je
een film maakt, mooie foto’s en graffiti.
Programma
Vijf dagen lang is er een ochtend- en een
middagprogramma. We beginnen elke ochtend
met een sportieve gezamenlijke start om even
goed wakker te worden. Daarna is het programma
is facultatief, je kunt dus het werkatelier kiezen
dat je het meest interessant vindt. Tussendoor
hebben we een gezamenlijke lunch en ook
eindigen we de dag met elkaar. Het programma is
elke dag verschillend. De ene dag zal je bv
werken aan het opbouwen van een rol, een andere
dag werk je aan een filmpje en de volgende dag

Boeiende Buurtzomerweek vol cultuur, sport en
spel
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krijg je misschien les in in bewegen of hoe je je
stem goed kan gebruiken. Het programma wordt
dus erg divers en laat je daardoor met veel
verschillende kunstdisciplines kennismaken. Er
wordt serieus gewerkt, maar plezier staat voorop
en er is natuurlijk ook vrije tijd tussendoor om
buiten te spelen. Het is tenslotte vakantie!
Waarom?
Bezorg uw kinderen een onvergetelijke week vol
cultuur, sport en spel in hun eigen vertrouwde
omgeving en met kinderen die bij hun in de buurt
wonen of op school zitten.
Wat kost het?
De prijs van het culturele zomerkamp is €150,per kind voor 5 dagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.
De prijs is inclusief lessen, begeleiding, studio
Boeimeer t-shirt, werkmaterialen en verdere
programmakosten. Tevens inclusief lunch, drank
en gezonde tussendoortjes. Inschrijving kan via
de website www.studioboeimeer.nl. We hebben
slechts voor 50 kinderen plaats, dus schrijf je
snel in want vol=vol. Inschrijven voor 1 april
levert10% korting op.
Waar en Wanneer en door wie?
De Studio is dit jaar in en rondom het
schoolgebouw aan de Jacob Catssingel, waar de
Nutsschool tijdelijk gevestigd is. Het is in de 1e
week van de zomervakantie, dus van maandag 27
t/m vrijdag 31 juli.
De week wordt georganiseerd door stichting
Studio Boeimeer (KvK 20149599), opgericht door
drie betrokken ouders (Annemieke Tekstra,
Sandra vd Maarel en Eveline van Eck). De
werkateliers worden gegeven door een collectief
van
ervaren
professionele
docenten
en
kunstenaars.
Voor
inschrijving
of
meer
informatie:
www.studioboeimeer.nl
of
info@studioboeimeer.nl
IN APRIL ZIJN JARIG
01-04
02-04
08-04
08-04
10-04
12-04

Pien Kiliaan
Dagmar Doense
Diem Edixhoven
Tije van Roekel
Bloem Beukenhorst
Aimée Pauly
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13-04
15-04
15-04
16-04
17-04
19-04
24-04
27-04
27-04
28-04
29-04
29-04
30-04

Sjors Ploos van Amstel
Sterre van ’t Land
Kiki Landkroon
Flint Erkens
Lisa van den Bogaert
Lucas Midde
Teun Gons
Sytse Kootwijk
Lieve Teurlings
Jurre van Oosterhout
Quincy Bertens
Thomas de Bie
Jilles de Vries

WEBSITE TIP / SOFTWARETIP

http://www.schoolvoordetoekomst.nl
Technologieën volgen elkaar in hoog tempo op.
Dit leidt tot een stortvloed van informatie. Leren
je weg te vinden in steeds nieuwe en groter
wordende kennisgebieden is veel belangrijker dan
zoveel mogelijk feiten in je geheugen op te
kunnen slaan. Het nieuwe leren kenmerkt zich
door de overgang van een passieve consumptie
van onderwijs naar een actieve vorm van leren.
Het nieuwe leren is: leren denken, leren
samenwerken, leren reguleren, leren leren. Vanuit
deze filosofie werkt School voor de Toekomst.
EXCURSIE GROEP 5 NAAR KOP
Het was vrijdag 13 maart, toen ging groep 5 naar
Kop, dat is een soort muzeum van portretten.
Daar gingen ze een film opnemen, dus we
moesten heel stil zijn, anders stont al onze herie
op de film, dat is niet goed ! we hadden daar
allenmaal een potlood en een boekje gekregen.
Daar stonden vragen in en erboven een schilderij,
je moest dat schilderij zoeken en als je hem
gevonden had moest je daar voor op de grond
gaan zitten. Ikzelf vond het best leuk, maar ook
saai want je moest op de grond zitten en je moet
alleen maar fluisteren. Het leuke was dat je
moest zoeken en ik zat bij juf Ruth in de auto
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samen met : Yfke, Samanta en Sijmen, dat was
gezellig. Nikki groep 5

WELKOM OP BOEIMEER
Er is weer een nieuwe leerling op onze school
begonnen Te weten: Annabel Baert. Welkom op
Boeimeer !!! We wensen jou heel veel succes en
plezier op je nieuwe school toe.

JUISTE DATA KIJK-OUDERAVONDEN
Er is helaas weer een foutje geslopen in onze
jaarplanning. In tegenstelling tot de data die in
de kalender staan voor de ouderavonden van de
Kijk, 24 en 26 maart, zijn deze vervallen en
verschoven naar 12 en 14 mei. U krijgt hier
uiteraard tegen die tijd een uitnodiging voor !! (
in de vorige boeibode stond foutief dat het 14 en
16 mei zou zijn )

Vrijdag 13 maart, we moesten naar Kop en we
gingen vragen maken en toen moesten we naar de
foto’s en schilderijen kijken. Ik vond het best
heeeeeeeel erg leuk. Alleen vond ik het jammer
dat ze geen uitleg gaven en niks zeiden. Maar we
moesten van elkaar een foto maken en dat was
wel leuk. Van Tommie
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In de kalender is het niet helemaal duidelijk,
maar vrijdag 22 mei is een vrije dag voor
iedereen, noteert u het in de agenda ??
CARNAVAL
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Het was een gezellig feest, vrijdag voor de
carnavalsvakantie met modeshows, spelletjes,
muziek, kortom veel leut !!!! Bij deze willen we
alle hulpouders bedanken voor hun inzet. Alaaaf !!

Groepen 7 en 8 : Efteling in Kaatsheuvel
Binnenkort ontvangt u een brief met daarin de
gevraagde bijdrage voor het schoolreisje. Tevens
vragen we voor de groepen 1 t/m 4 en de groepen
7 en 8 ouders voor het vervoer van de kinderen.

AFSCHEID JUF KEME
Na 10 jaar trouwe dienst gaat juf Keme ons
verlaten. Ze stopt met het administratieve werk
op Boeimeer. We blijven haar wel gewoon zien,
want ze blijft werkzaam bij de Kober en komt
dus op Boeimeer om over te blijven en kinderen
op te halen voor de BSO. Via deze weg willen we
Keme heel hartelijk danken voor al die jaren op
Boeimeer. Haar laatste dag zal zijn : woensdag 1
april. Die dag wordt ze in alle klassen verwacht
en zullen de kinderen afscheid van haar nemen.
Als u Keme persoonlijk gedag wil zeggen kan dat
ook op 1 april. Van 11.45 uur tot 12.45 uur kunt
u haar de hand schudden. ( dit zal in de keuken
zijn )
Er loopt momenteel een procedure om iemand te
zoeken die Keme kan vervangen. Uiteraard
houden we u hiervan op de hoogte.
OVERBLIJVEN
Overblijven op de Nuts Boeimeer
Om 5 over 12 begint de overblijf. We blijven
over in de klas en gaan dan lekker eten. Als
iedereen klaar is doen we de spullen in onze tas
en gaan in de rij staan. 1 t/m 4 gaan op het plein
spelen en 5 t/m 8 op het veldje achter de school.
Het is leuk om even lekker buiten te zijn, als het
slecht weer is blijven we binnen en doen we
spelletjes. Als het 1 uur is gaan we naar het plein
en om 5 over 1 gaan we naar binnen. Op vrijdag
blijven we over op het plein omdat er dan maar 2
overblijfmoeders zijn. Einde.
Femke en Else uit groep 7
DATA SCHOOLREIS
We zijn druk bezig met het regelen van de
schoolreis. De opzet wordt een beetje anders,
we hebben nu een meerjarenplan gemaakt. Elke 2
jaar gaan we op schoolreis, we hebben voor de
diverse groepen de volgende locaties gekozen :
Groepen 1 en 2 : Vossenberg in Gilze
Groepen 3 en 4 : Lolland in Tilburg
Groepen 5 en 6 : Duinrell in Wassenaar
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De data zijn als volgt vastgelegd :
Maandag 8 juni : Groep 3 en 4, groep 5 en 6
Dinsdag 9 juni : Groep 7 en 8
Donderdag 11 juni : Groep 1 en 2
Noteert u de data alvast in uw agenda !!!
Groetjes, juf Angelique en juf Saskia
KANJERMETHODE
Op NBS Boeimeer werken we sinds enkele jaren
met de kanjermethode.
De kanjermethode heeft als doel dat een kind
positief over zichzelf en anderen leert denken.
De pijlers waarop de kanjermethode is gebouwd,
zijn:

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Je bent niet zielig
We lachen elkaar niet uit
In de Kanjermethode staan vier dierfiguren
centraal, die ieder gekoppeld worden aan een
kleur petje.
De pestvogel vindt
zichzelf heel wat en wil
altijd de baas spelen.
Andere kinderen zijn in
de ogen van de pestvogel
allemaal sukkels die maar
beter naar hem of haar
kunnen luisteren. Bij dit
gedrag hoort het zwarte
petje.
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Het aapje doet overal
lacherig over en neemt
niets of niemand serieus.
Hij probeert de lachers
op zijn hand te krijgen
en vriendjes te worden
met de pestvogel om zo
niet zelf gepest te
worden. Bij het gedrag
van het aapje hoort het
rode petje.
Het konijn is vaak bang
en valt liefst zo min
mogelijk op. Het komt
slecht voor zichzelf op
en wordt vaak gepest.
Het konijn kruipt vaak
weg in een hoekje. Bij
het gedrag van het
konijn hoort het gele
petje.
De tijger doet normaal
en gedraagt zich als een
kanjer. Hij komt voor
zichzelf op zonder
anderen bang te maken.
De tijger geeft zijn
mening, komt uit voor
zijn gevoel en neemt
anderen en zichzelf
serieus.
Het gedrag van de tijger
wordt gekoppeld aan het
witje petje.

BUITENSPEELMATERIAAL
Hallo allemaal,
In December is er geld ingezameld door de
kinderen tijdens de kerstmarkt. Er was zoveel
opbrengst dat we genoeg geld hadden ingezameld
voor een extraatje voor de kinderen van
Boeimeer. We hebben buitenspeelkisten voor
elke groep samengesteld. De kinderen hebben
inmiddels al kunnen genieten van het buitenspeelgoed dat ze hebben gekregen. Daarnaast is het
schoolplein ook onder handen genomen en staat
er een mooi hinkelpad en een slang opgeschilderd.
Nou onze taak zit er weer op, rest ons alleen nog
om jullie heel veel plezier te wensen met het
buitenspeelgoed!
Groetjes Nicole, Mellanie, Kayleigh, Wendy,
Mandy, Maartje & Rowan!
( studenten SPW )
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 23
april! Tot dan!
Namens team Boeimeer,
Saskia
p.s. Op de achterkant van de Boeibode staat een
stukje over de themaweek met een invulstrookje
!!!

In iedere groep worden de lessen gegeven aan de
hand van deze methode. Om deze lessen voor
iedere groep aanspreekbaar te houden zijn er
allerlei nieuwe materialen ontwikkeld. Deze
materialen hebben wij aangeschaft en zijn
inmiddels in de klassen in gebruik genomen. De
groepen 7 en 8 hebben nu hun eigen werkboeken
en de onderbouwgroepen een extra prentenboek.
Een extra aanvulling is een boek voor ouders en
leerkrachten waarin de kanjermethode omschreven staat, aangevuld met bruikbare tips. In
iedere groep is dit boek aanwezig, dus als u er
behoefte aan heeft hier eens in te lezen, vraag
hier dan naar bij de leerkracht van uw kind.
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THEMAWEEK
Dit jaar start onze themaweek op woensdag 15
april. Het thema van dit jaar is : FOTO & FILM
Als u denkt dat u in het kader van dit thema, als
ouder, iets te bieden heeft; U kunt dan denken
aan bv : een excursie regelen, een gastbezoek,
een creatieve les, materialen, connecties etc;
horen wij het graag van u. U kunt dan het
strookje invullen en inleveren bij de groepsleerkracht.

Ik…
ouder/verzorger van
uit groep
kan een bijdrage leveren aan de themaweek.
 Ik kan een excursie regelen naar…
 Ik kan een gastbezoek geven over…
 Ik kan een creatieve les geven over…
Ik kan de volgende materialen leveren…
Ik kan het volgende uitlenen…
Ik heb de volgende connecties …
Ik…
Graag uiterlijk donderdag 2 april het strookje
inleveren bij de groepsleerkracht.
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