Mededelingen van Nutsbasisschool Boeimeer
Jaargang
Nummer

13
3

13-11-2008
AGENDA
13-11: Rapport 1
17-11: ouderavond
19-11: ouderavond
20-11: werkavond Sinterklaas
24-11: KIJK-ouderavond
26-11: KIJK-ouderavond
5-12: Sinterklaas
11-12: Boeibode 4
16-12: afscheid meneer Frans
18-12: Kerstviering, alle groepen
’s middags vrij
19-12: 12.05 start
kerstvakantie
BOUW EN VERHUIZING NBS BOEIMEER
De bouwvergunning en de sloopvergunning zijn
beiden binnen !! Dit is het goede nieuws waar we
al zo lang op hebben gewacht.

WE GAAN VERHUIZEN !!!!!!!!!!!!!!!!

Op woensdag 26 november bent u vanaf 14.00
uur, zoals eerder vermeld, van harte welkom om
alvast een kijkje te nemen in het gebouw aan de
Jacob Catssingel. Afscheid van het gebouw van
Boeimeer gaat gecombineerd worden met de
kerstviering. Hoe dit vorm gaat krijgen is nu nog
niet bekend, hier wordt u tijdig over ingelicht.
.Uiteraard zijn we druk bezig met allerhande
praktische zaken zoals het overblijven, de
voorschoolse en naschoolse opvang, ook hier zult
u zo snel mogelijk over worden geïnformeerd.
.De aanbesteding is reeds gestart. Het gaat nu
dus echt gebeuren. Afscheid nemen van ons oude
vertrouwde gebouw,verhuizen naar ons tijdelijk
verblijf aan de Jacob Catssingel en straks een
fantastische start in een splinternieuwe school !!!
We hopen dat alles voor iedereen zo vlekkeloos
mogelijk zal verlopen en hopen op wat extra hulp
en begrip tijdens deze wellicht wat hectische
perioden.

De verhuizing zal plaatsvinden in de kerstvakantie, om precies te zijn op 29 en 30
december. We starten dus na de kerstvakantie
op de tijdelijke locatie aan de Jacob Catssingel.
Het verhuisbedrijf regelt alles tussen oud en
nieuw. Het team, MT en OOP zorgen ervoor dat
voor de vakantie alles is ingepakt en verhuisklaar
staat. Vanaf nu zal er veel opgeruimd worden en
op 9 december komt er een grote container om
alles wat wegkan af te voeren ( zie de oproep
voor sjouwhulp )
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25-11
26-11
26-11
26-11

Misha de Lange
Damian Derksen
Lauran Dirven
Christiaan Roks

AFSCHEID MENEER FRANS
Onze meneer Frans gaat afscheid van ons nemen,
zoals eerder gezegd gaat hij met pensioen. De
laatste maand zal bij samenwerken met juf
Angelique, onze nieuwe IB-er.

SJOUWHULP GEZOCHT OP 9 DECEMBER
I.v.m. de verhuis moet er veel weggegooid en
opgeruimd worden. Op dinsdag 9 december komt
er een enorme container om alles af te kunnen
voeren. Vele handen maken licht werk, dus als we
deze dag een beroep op u mogen doen, zeer graag
!!! U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht
van uw kind.
IN NOVEMBER ZIJN JARIG
01-11
01-11
02-11
04-11
06-11
08-11
13-11
16-11
17-11
18-11
19-11
24-11
25-11

Bente van den Bemd
Hannelore Goossens
Floris Meeuwis
Yente van Olderen
Louis Stephenson
Dragi Gudelj
Daan Peeters
Lotte Bax
Emma van der Groen
Pascal van Nielen
Emma Brunia
Pjotr Worseling
Anne-Sophie Goossens
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ZWANGERSCHAPSVERLOF JUF ESTHER
Onze juf Esther is alweer zover in haar
zwangerschap dat ze begin december met
zwangerschapsverlof gaat. We wensen haar een
heerlijk ontspannen verlof toe en uiteraard voor
haar en Martin en grote broer Jasper een wolk
van een baby !!!! Geniet er lekker van.

WELKOM OP BOEIMEER
Er zijn weer een aantal nieuwe leerlingen op onze
school begonnen Te weten: Lotte Bax, Evy Droog,
Ida Jacobs en Merijn Jansen. Welkom op
Boeimeer !!! We wensen jullie heel veel succes en
plezier op je nieuwe school toe.
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WEBSITE TIP
Bescherm je kinderen op de digitale snelweg!
Kinderen maken veel gebruik van digitale
middelen. Zij zoeken op internet naar informatie
voor werkstukken, ze chatten, e-mailen en gamen
online. Ook hebben ze vaak al op jonge leeftijd
een mobiele telefoon. Er gaat zo een wereld voor
hen open. Zorg dat je als ouder en/of leerkracht
deze wereld kent! Alleen zo kun je je kind op de
goede manier begeleiden bij zijn/haar digitale
activiteiten.
En
kun
je
hem/haar
helpen digibewust te zijn. Op deze site vind je
hierover informatie, tips en links naar andere
sites.
Lees
verder
op:
http://www.digibewust.nl/Bescherm_je_kinderen
1

ging het erom wie het mooiste een gedicht voor
kon dragen. Zo werd in elke klas een
groepswinnaar gekozen. Deze kinderen gingen
door naar de bouwfinale. Zo was er een finale
voor de groepen 1 t/m 3, één voor groep 4 t/m 6
en een bovenbouwfinale voor groep 7 en 8. De
winnaar van de bovenbouwfinale is Benthe de
Vries geworden uit groep 7 maar daar leest u
hieronder meer over. Zij zal onze school
vertegenwoordigen in de vervolgronde, waarin zij
gaat voorlezen met andere schoolwinnaars uit de
regio Breda. Dat zal waarschijnlijk rond februari
of maart plaatsvinden. We houden u op de hoogte
over de afloop van dit spektakel! We wensen
Benthe nu alvast heel veel succes!

BATTERIJEN VERZAMELEN
Al geruime tijd staat er een verzamelbak in de
hal voor het inleveren van lege batterijen. Goed
voor het milieu, maar ook goed voor de school,
want voor de verzamelde punten bestellen wij bv.
buitenspelmateriaal. Dus heeft u lege batterijen
???Lever ze dan alstublieft in op onze school.

Dankjewel !!!
VOORLEESWEDSTRIJD
Kinderboekenweek en voorleeswedstrijd
Wat
hebben
we
genoten
van
de
kinderboekenweek! Er zijn volop gedichten
gemaakt zoals naamdichten en elfjes en
natuurlijk hebben we ook allerlei gedichten
gelezen. Een traditie waar we ook al flink wat
jaartjes aan meedoen is de voorleeswedstrijd. In
elke klas zijn voorrondes gehouden. Wie kan het
mooiste voorlezen? Bij de kleuters en groep 3
tel: 076 5146101

Voorleeswedstrijd
Ik ben Benthe de Vries, ik ben 11 jaar en ik heb
mee gedaan aan de voorleeswedstrijd.
We begonnen met voor rondes in de klas, we
gingen stemmen en ik ben door de klas gekozen.
Na de voorrondes heb ik veel geoefend, om zo
ver mogelijk te komen.
In alle klassen deden ze dit, en in elke klas is er
een iemand gekozen.
Daarna hebben de kleuters en groep 3 tegen
elkaar gestreden, groep 4,5 en 6,
en groep 7 en 8, iedereen deed het met zijn
eigen klassen, maar de laatste 2 groepen, dat
waren groep 7 en 8, die moesten wel voor de hele
school lezen.
Dit keer was het heel toevallig, want het was
Benthe tegen Bente! Dus wij hebben met veel
zenuwen gelezen, en uit eindelijk was er een
winnaar!!! ……. Heel spannend!!! Maar uit eindelijk
was het Benthe uit groep 7 geworden, ik dus.
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Ik was heel blij en mijn klas ook, maar Bente was
ook heel goed, dus Bente, ook jij gefeliciteerd
dat je zo ver bent gekomen! Mijn klas wil ik ook
even bedanken, want die hebben zulke mooie
spandoeken gemaakt!!!
Ik ga nu strijden in het Chasse theater, tegen
andere kinderen die bij hun op school
hebben
gewonnen… nu ga ik heel erg mijn best doen om
zo ver mogelijk te komen, maar ik kan niet door
gaan of wel.. maar waar het uit eindelijk om gaat
is dat ik mijn best heb gedaan..!!! ik ga jullie
waarschijnlijk op de hoogte houden, en ik hoop
dat het allemaal goed gaat!!!
Heel veel groetjes, Benthe de Vries groep 7

STAGIAIRE GERA STELT ZICH VOOR
In de vorige Boeibode is er iets misgegaan met
de tekst van stagiaire Gera, hier alsnog de juiste
versie :
Hoi allemaal, ik ben Gera van Arneman oftewel
‘juffrouw Gera’. Ik loop stage bij groep 3 en 4,
bij meneer Jan en juf Angelique en juf Piene. Dus
echt de ‘buitenboei’. Ik ben er op woensdag en
donderdag. Vorig jaar liep ik ook al stage, maar
toen bij juf Stoffelien en juf Saskia in groep
1/2a. Ik vind het echt superleuk om het te doen.
Ik volg mijn opleiding op het Vitalis College, daar
doe ik de opleiding Onderwijsassistent. Ik ben er
tot eind januari, want daarna ga ik weer naar een
andere stageplek. Jullie zullen me zeker en
weten nog wel zien. Groetjes ‘juf’ Gera.

KABOUTERFEEST
Woensdag 29 oktober was er een groot kabouter
feest bij de kleuters. Alle kleuterjuffen vierden
hun verjaardag. Iedereen was verkleed als
kabouter. De kleuters hebben lekkere eierkoeken versierd, paddenstoelen torens gebouwd,
getekend, de kabouterrace gedaan en nog veel
meer. Ze hebben ook met z’n allen de
kabouterdans gedaan op het schoolplein. Zie
onderstaande foto, het was supergezellig !!
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VERKEERSCOMMISSIE
Fietsverlichting, val jij ook op?
41 gemeenten in de regio's Midden-Brabant, 'sHertogenbosch, Breda en Noordoost-Brabant
werken dit jaar samen om de landelijke
fietsverlichtingscampagne 'Val op' extra kracht
bij te zetten. Onder het motto ‘Val op. Daar kun
je mee thuis komen' zal de politie de komende
maanden op de belangrijke schoolthuisroutes
intensief controleren op het juiste gebruik van
fietsverlichting. De Brabantse actie is gestart op
maandag 20 oktober en loopt tot en met 16
januari en richt zich vooral op scholieren in het
basis- en voortgezet onderwijs. De gemeenten,
maar ook het Rijk en de provincie zetten vooral
in op voorlichting. Het belangrijkste doel van de
actie is dat we met zijn allen begrijpen dat
zichtbaarheid in het donker en het aandoen van
je fietsverlichting er gewoon bij horen. Je
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gebruikt je verlichting niet alleen om zelf beter
te zien, maar om beter zichtbaar te zijn voor
anderen. En dat is in deze tijd van het jaar, met
mist, regen, beslagen autoramen en veel
duisternis geen overbodige luxe.
Kortom, val op, daar kun je mee thuiskomen!

De regels
Vanaf 1 november 2008 zijn er nieuwe regels
voor fietsverlichting. Naast vast licht op je fiets
mogen losse lampjes nu ook!
Wat zijn de regels voor losse lampjes?
-

-

Ze mogen alleen op het bovenlichaam.
Dus niet op je hoofd, armen of benen.
Je mag ze bevestigen aan je kleding of op
je tas.
Ze moeten goed zichtbaar zijn. Er mag
dus niets voor of overheen hangen.
Ze moeten recht vooruit en recht
achteruit schijnen. En niet teveel
bewegen.
Wit of geel licht voor, rood licht achter.
De lampen mogen niet knipperen.

Wanneer krijg je zeker een boete?
-

Rijden zonder voor- en/of achterlicht.
Kosten: minimaal twintig euro.
Rijden zonder reflectie op de achterkant
van je fiets, de trappers of de wielen.
Kosten: minimaal twintig euro.

Heeft je licht een afwijkende kleur, knippert het
of draag je het op een verkeerde plek? Dan
overtreed je de regels. Misschien kom je eraf
met een waarschuwing, maar je kunt er ook een
boete voor krijgen.
Voor meer informatie over de verlichtingsactie
kun je kijken op:
www.daarkunjemeethuiskomen.nl
www.fietsersbond.nl
www.bvlbrabant.nl
www.veiligverkeernederland.nl
Namens de verkeerswerkgroep, Esther Hamelink

OPEN PODIUM

Wat zijn de regels voor vaste verlichting?
-

Wit of geel licht voor, rood licht achter.
De lampen moeten recht vooruit en recht
achteruit schijnen.
De lampen mogen niet knipperen.

Ook reflectie is verplicht
-

Een rode reflector op de achterkant van
de fiets
Gele reflectoren op de trappers
Reflectie (wit of geel) op de wielen of de
banden

Wanneer moeten je lichten aan?
-

Als het donker is.
Bij slecht zicht overdag (bijvoorbeeld bij
mist).
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Open Podium groep 1-4 op Boeimeer.
Groep 1 tm 4 hebben voor elkaar opgetreden
vorige week! De kinderen mochten zelf bedenken
wat voor optreden ze wilden doen. We hebben
van alles gezien! Groep 4 had twee hele grappige
toneelstukken, Helemaal zelf bedacht! Er kwam
een leeuw in voor en in de andere een tovenaar.
S-p-p-annend! Groep 4 had zich ook erg mooi
verkleed voor de toneelstukken en optredens.
Verder hebben kinderen uit groep 3 en 4 laten
zien hoe je samen kunt jumpen! Het leek wel een
disco in de speelzaal.
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Alle kleuters konden goed meedoen met de
kinderen van ½ c, want we gingen de
kabouterdans doen! Die hadden we op de
juffenverjaardag ook geoefend!
Ook zongen een aantal kinderen uit ½ c “op een
grote paddenstoel” en “onder moeders paraplu”,
zonder CD!

NIEUWE TAALMETHODE

Er waren zoveel optredens, het is bijna teveel om
op te noemen! Dit hebben we ook nog gezien:
kinderen uit ½ a zongen van Ernst, Bobby en de
rest, groep 3 zong van Nick en Simon, groep ½ a
danste en zong op kinderen voor kinderen, ½ b
danste op Guus Meeuwis en K3 enzovoorts!
Het was heel leuk dat alle kinderen goed naar
elkaar hebben gekeken en iedereen zong en
danste mee!
Je kon echt zien dat kinderen hadden geoefend
voor het optreden! Goed gedaan, allemaal!
We kijken nu alweer uit naar het volgende open
podium !!!!
SINTERKLAAS
Sinterklaas viert zijn verjaardag zeker 5
december op Boeimeer en het belooft weer een
heel leuk feest te worden.
Donderdag 20 november is er vanaf 19.00 uur
een werkavond op Boeimeer, waar ouders de Sint
kunnen helpen.
Koffie en speculaas staan dan klaar!
Over het thema en de exacte invulling van dit
oergezellige feest wordt u later geïnformeerd !

Op vrijdagmiddag 31 oktober is een deel van het
team van Boeimeer, namelijk groep 3 t/m 8 en
Oda naar uitgeverij Reinders geweest voor het
uitzoeken van een nieuwe taalmethode. Het was
een geslaagde middag waaruit een keuze gekomen
is van 3 methodes die we als zichtzending
krijgen toegezonden en van waaruit we in januari
gaan werken. Er zullen dan proeflessen gegeven
gaan worden en er wordt dan vanuit de sterke en
zwakke kanten een analyse gemaakt en van
daaruit wordt 1 methode gekozen die we vanaf
komend schooljaar willen gaan invoeren.
KERSTSPEL
Bevroren harten….

Kerstvoorstelling voor de gehele familie
Er waren eens 3 zussen die hadden gezworen
voor altijd met zijn drieën te blijven, totdat er
op een dag toch één van de zussen plotseling
verdween. Waarheen, waarom?
Dan is er ook nog een groot, dik konijn wat ieder
jaar aanschuift aan het kerstdiner. Maar op een
dag is het konijn kwijt. Zouden de boeven ermee
te maken hebben? Wil je weten of alles nog goed
komt?
Deze kerstvoorstelling is zeer vermakelijk voor
zowel kinderen vanaf 4 jaar als voor volwassenen.
Zaterdag 13 december 16.00 uur of 19.00
uur.
Entree: € 4.- p.p.
Cultureel centrum De Cour
Markstraat 6
4844 CR Terheijden
Tel. : 076- 5938415
Onze juf Annelies speelt een rol in deze kerstvoorstelling, dus als je tijd hebt, zeker even gaan
kijken !!!!

tel: 076 5146101

Nutsbasisschool Boeimeer Jan Nieuwenhuyzenstraat 2, 4818 RJ Breda
fax: 076 5139534
website : www.nbsboeimeer.nl

RECLAME VAN GROEP 6, TAALOPDRACHT !
Reclame
Koop nu de frizzy-wekker deze wekker kan je op
wel op 3 manieren wekken. Schokje,water in je
gezicht en harde muziek. Maar schenk water in
de bovenkant en er komt cola,cassis,Fanta,of icetea uit.Denk er aan Op=op 299,99
Nu te koop bij de weker-wekker-winkel
Van: Bruno Groep 6
RECLAME
Nu in de uitverkoop de C.domburg machine. Het
maakt video games je zegt een game en hoppa
Een video spel en werkt tot in de eeuwigheid. En
kost maar 15 euro en u hoeft nooit meer naar de
Game winkel en op=op nu in elke game winkel.
Van: Cyril Groep 6
De mix max mox. Er is een nieuw apparaat.
De mix max mox. Het is een milkshakemachine.
Je kan er gewoon iets in doen En hupla Het is het
beste van allemaal,Het is inklapbaar. Je krijgt
een gratis kaartje bij,voor een souna. Het is
maar $50,95 Wees zo snel bij de:intertoys en de
bartsmit. Op=op
Van: Deedee
Koffiezetapparaat : Aandacht, aandacht!
Dit nieuwe koffiezetapparaat kan koffie zetten
die nog lekkerder is dan eerst! In de binnenkant
worden al bekertjes gemaakt! Dus lieve mensen,
koop hem nu bij voor $9,99 bij Intertoys en
Bartsmit of bel naar:076-521233
Van: Imke groep 6
Dit is de Babyschoonmaakmachine
1.Het is handig want:Als je baby een poepi heeft
gedaa, Dan leg je je baby in de bak Boven op de
machine En de bak word dan in de machine
Getrokken En word je baby van top tot teen
schoon gemaakt! En het kost maar $100 eurotjes!
2.En er zit een in de machine dus hoeft u uw kind
Niet meer in bad te doen! Dus bel nu gauw naar :
076-514493 Want: Op=Op, Eva Lucassen

alleen een knopje om, en zegt wat je wilt. Het is
niet duur en je hoeft nooit meersnoep te kopen.
Het kost $99,99-. Maar koop het snel want
op=op . Van: Pien groep 6
De frietmaker
Zijn jullie het ook altijd zat om friet te halen.
Nou dan heb ik goed nieuws voor jullie. Want er
is een nieuwe uitvinding. De frietmaker. Hij is
inklapbaar en wat wil je wil je nog meer. Maar als
je hem nu koopt dan krijg een gratis
mayonaisetapmachine. En bij elkaar is maar
39,95. Dus kopen dan nu! Bij de friet maker in
breda op nummer136 op de grote weg of bestel
nu op www.frietmaker.nl Dus kopen op=op
Van: Ross groep 6
De enige echte goudmaker ligt nu in de winkel. Je
klikt op de rode knop en …… In een minuut ben je
rijk. Op 30 oktober krijg je er gratis schatkist
bij. Handig mee te nemen en hij is inklapbaar. Hij
werkt echt Koop hem nu en weet je waarom?
Omdat je dan rijk bent!! Hij kost $59,95 en met
kortingsbon is hij
$45,50 Wees snel!
op=op!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van: Victor groep 6

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 11
december ! Tot dan!
Namens team Boeimeer,
Saskia

Gratis snoep!!!
Hallo dames en heren, Wilt u iets goeds doen
voor uw kinderen? Oke er is een nieuwe machine
gemaakt. Het kan echt alle snoepjes van de hele
wereld maken!! Het werkt echt goed. Je draait
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