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Welkom
Van harte welkom aan onze nieuwe teamleden, juffrouw Maartje en juffrouw Pleun!
Zij stellen zich hieronder aan jullie voor.
Ook heten wij de volgende kinderen van harte welkom op onze school:
Emma, Olivier, Thobias, Keira, Isa, Stijn, Katie-Lee, Malak, Alicia, Kaylah, Kelsey,
Isa en Rico!

Voorstellen juffrouw Maartje
Hallo allemaal,
Ik ben Maartje Smit en ik ben sinds dit schooljaar werkzaam in groep 8 op De Boemerang.
Ik ben 26 jaar en woonachtig in Tilburg.
Ik ben in 2014 afgestudeerd aan de Pabo en daarna met veel zin
aan het werkleven begonnen. De afgelopen 4 jaar heb ik veel in de
bovenbouw lesgegeven.
Daarnaast ben ik ook gestart met de Master SEN, die ik dit jaar
zal afronden met de specialisatie gedrag.
In de klas vind ik het belangrijk dat de kinderen zich fijn en open
voelen en dat ze het beste uit zichzelf kunnen halen.
Ik kijk er naar uit om er samen met de kinderen een fantastisch
schooljaar van te maken.
Maartje Smit

Voorstellen juffrouw Pleun
Graag wil ik mezelf even voorstellen.
Ik ben juffrouw Pleun. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zullen
jullie mij op school tegen gaan komen. Ik zal voornamelijk extra ondersteuning gaan bieden. Mijn klaslokaal is op de eerste verdieping, loop gerust
eens gezellig binnen om kennis te maken.
Ik heb er zin in en hoop het komende jaar mijn steentje bij te kunnen dragen
als onderwijsassistente.
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Inschrijven voor naschoolse Sport
Beste ouders/verzorgers,
Vorig jaar zijn we gestart met het digitaliseren van de inschrijvingen voor naschoolse Sport.
Dit jaar willen we ook de informatie van het toernooi digitaal versturen. U kunt uw kind dan
opgeven door een mailtje terug te sturen of de inschrijving uit te printen en mee te geven naar school.
Let er wel op dat er bij veel toernooien inschrijfgeld wordt gevraagd.
Hierbij is het dan van belang dat dit wordt ingeleverd in een envelop met de naam erop.
Wilt u verder graag op de hoogte blijven wat betreft sport, volg mij dan op Facebook
(gymjuf Jeanne).
Het eerste toernooi wat er aankomt is het spiksplinternieuwe hockeytoernooi.
Jullie ontvangen de informatie en inschrijving volgende week!
groetjes,
gymjuf Jeanne
Voorstellen Altius ABA
Hallo allemaal,
Wij zijn Altius ABA en huren vanaf dit schooljaar 2 lokalen op de eerste verdieping van De Boemerang.
Wij bieden individuele begeleiding en behandeling aan kinderen met autisme
en/of een andere ontwikkelingsstoornis. We werken met de principes van ABA (applied
behavior analysis) waarbij de nadruk ligt op het belonen van gewenst gedrag en het aanleren van communicatie.
Jullie zullen ons misschien af en toe zien in de gangen. Wij spelen ook buiten op het plein, daar kun je
ons ook tegenkomen. Als je vragen hebt of even een kijkje bij ons wil komen nemen, ben je altijd welkom!
Team Altius ABA

Voorstellen Dutch Pipes and Drums
Graag willen wij ons zelf even voorstellen.
Wij zijn een band die zijn ontstaan te danken heeft
aan de bevrijding van Tilburg door de 15e Schotse
Infantry Divison in 1944. Opgericht in 1953, zijn wij
inmiddels de oudste doedelzakband van het Europese
vasteland. De Schotse invloed is dan ook al van ver
te horen als onze Drummers en Doedelzakspelers
optreden op de verschillende evenementen zoals
Militaire Taptoes in onder andere België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Malta, Noorwegen en
Spanje. Tevens zijn we ook vaak terug te vinden op verschillende evenementen in Tilburg en omstreken.
Onze Drummers, Pipers en Dancers hebben dan ook een ruimte nodig om te oefenen om deze shows waar te kunnen
maken. Daarvoor repeteren we op de woensdagavonden. Op onze zoektocht naar een geschikte oefenlocatie, waar
zowel binnen als buiten gerepeteerd zou kunnen worden, zijn we uitgekomen bij uw basisschool. Na wat gesprekken
met de directie van uw school “De Boemerang” is in goed onderling overleg een samenwerking afgesproken. Voorlopig voor de duur van 1 jaar, maar we hopen dat deze samenwerking veel langer mag duren. Wij hebben er alle vertrouwen in. We zullen 5 September aanstaande van 19:00 uur tot 22:15 uur voor de eerste keer aanwezig zijn.
Onze repetities zijn openbaar en voor jong en oud. Dus kom eens langs zouden we willen zeggen. Of nog liever, kom
eens aan en doe eens mee.
Lidworden@dutchpipesanddrums.nl
Muzikale groeten,
Dutch Pipes and Drums
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Keek op de week
'Keek op de Week' omvat een werkwijze waarmee kinderen in hun eigen
klas op vrijdag de week doorspreken aan de hand van een eerder gesteld
doel. Denk hierbij aan leerdoelen zoals: 'Over twee weken kunnen wij met
zijn allen de tafel van 5 hardop zeggen zonder fouten'. Het kan ook een
sociaal doel zijn: 'Wij laten elkaar stralen in de klas, doordat wij elkaar
complimenten geven'. In de klas wordt besproken hoe er met het doel is
gewerkt. Wat ging er goed? Wat zou anders kunnen? Etc. Door hier als
groep aandacht aan te besteden, leren kinderen aandachtig en kritisch te
luisteren naar elkaar. Ze leren na te denken over hoe iets verlopen is en
leren hier hun gedrag op aan te passen. Omdat er ook ruimte is voor het
verhaal van ieder, voelen kinderen zich meer gehoord en gezien in de
groep wat op haar beurt weer voor een sterke groepsbinding (kan) zorgen. Deze werkwijze is gebaseerd op
de Lean Filosofie waarbij efficiëntie en doelgerichtheid belangrijke pijlers zijn.
Voorgaande schooljaren werd de keek op de werk standaard afgesloten met het eten van een plakje cake. Een
gezonde levensstijl is een thema wat veel aandacht krijgt op school en voeding is daar een groot onderdeel
van. Dit heeft ons doen besluiten om de keek op de week anders in te kleden. De bekende cake zal vervangen
worden door andere werkvormen. We behouden het reflectiemoment, alleen in een gezonder jasje. Zo kunt u
bijvoorbeeld denken aan het stellen van filosofische vragen, het kijken door een gekke bril, de inzet van de
denkhoeden van Bono en beeldbegeleiding, sociaal-emotionele rollenspellen, het stellen van nieuwe groepsdoelen enz. Daarnaast zal naarmate de kinderen ouder worden het aandeel van de kinderen ook steeds groter
worden. Zo nemen kinderen in de bovenbouw bijvoorbeeld de leiding over de keek op de week of bereiden zij
een quiz/presentatie voor. Zij nemen op deze manier steeds meer leiding over hun eigen leerproces en functioneren in de groep.
Via Klasbord zult u als ouder op de hoogte gehouden worden van het doel dat centraal staat binnen de klas
van uw kind. Op deze manier proberen wij u te betrekken bij het groepsklimaat. Uw kind is voor De Boemerang belangrijk, maar ook u als ouder bent van groot belang!
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Voortaan hebben alle (Tilburgse) peuters recht op gesubsidieerde opvang
Alle peuters (in Tilburg) hebben voortaan recht op twee dagdelen gesubsidieerde opvang, ook als hun ouders niet werken.
Ouders van kinderen met een indicatie van het consultatiebureau krijgen zelfs drie dagdelen tegemoetkoming in de kosten.
Om deze nieuwe vorm van opvang te kunnen bieden, zijn peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de stad samengevoegd. De peuterspeelzaal bestaat dus niet meer, de opvang heet voortaan peutervoorziening. Kindjes van het kinderdagverblijf en wat tot recent peuterspeelzaal was, spelen voortaan samen.
De perfecte voorbereiding op de basisschool
Simpel gezegd betekent het dat ouders ook recht hebben op opvang (en dus subsidie) voor hun peuter, als ze niet werken of
geen opvang nodig hebben. De overheid vindt het namelijk belangrijk dat alle peuters zich op een speelse manier kunnen
voorbereiden op de toch wel flinke stap naar de basisschool. Bij de peutervoorziening besteden de pedagogisch medewerkers veel aandacht aan de ontwikkeling van de kleintjes. Ze leren hoe ze contact maken met elkaar, raken gewend aan spelen in een nieuwe omgeving, maken vriendjes en krijgen zo zelfvertrouwen. En dat kunnen ze wel gebruiken als ze straks
naar zo’n grote school gaan! Wanneer kindjes extra ondersteuning nodig hebben, is het zelfs mogelijk om via het consultatiebureau een indicatie voor een extra dagdeel te krijgen. Zo krijgen de kleintjes waardevolle aandacht om een eventuele
achterstand in taal of ontwikkeling al vroeg in te halen.
Ook voor jouw zoon of dochter?
De nieuwe peutervoorziening is er voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Elk kind heeft gedurende 40 weken per jaar recht
op twee dagdelen van 5,5 uur bij de peutervoorziening. Om in aanmerking te komen voor subsidie, is het belangrijk om te
kiezen voor een voorziening die voldoet aan het Tilburgse Kwaliteitskader.
Wat kost de peutervoorziening?
Deze nieuwe vorm van opvang werkt met dagdelen van 5,5 uur. Het uiteindelijke uurtarief hangt af van het inkomen van
de ouders. De gemeente geeft alle ouders die kiezen voor twee dagdelen opvang voor hun peuter voor 40 weken per jaar
korting op de uurprijs. Voor de opvang bij kinderopvang Boemerang in onze wijk is dat €7,45 bruto per uur. Bruto, omdat
ouders die níet allebei werken daarbovenop nog extra subsidie krijgen die gelijk is aan het bedrag wat werkende ouders
aan kinderopvangtoeslag krijgen. Zo betalen alle ouders onder de streep (netto dus) hetzelfde voor die twee dagdelen. Da’s
wel zo eerlijk.
Ook kinderopvang Boemerang voldoet aan de eisen
In de wijk Dalem voldoet kinderopvang Boemerang aan de eisen. Wanneer je kind komt spelen bij deze peutervoorziening,
kun je dus kinderopvangtoeslag krijgen. Directeur Barbara de Beer van kinderopvang Boemerang: “We hebben voor onze
peutergroep een gevarieerd, leerzaam en leuk programma gemaakt. Alles gaat heel spelenderwijs en elke 4 weken hebben
we een ander thema. Het is ontzettend leuk om te zien hoe snel de kleintjes grote stappen maken. Ze bewegen zich vrij in
de groep, maar leren ook omgaan met structuur. Zo verkleinen we de stap naar de basisschool. Er ontstaan ook echte
vriendschappen die blijven bestaan in de kleuterklas.”
Meer informatie?
Ben je nieuwsgierig geworden? Maak een afspraak voor een persoonlijke rondleiding bij kinderopvang Boemerang. Je
bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Stuur dan een e-mail naar b.debeer@kinderstadtilburg.nl en we
nemen contact met je op voor het maken van een afspraak. Vanzelfsprekend vind je ook op de website veel informatie.
Hier kun je je ook inschrijven.
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HELP ONS☺
Wij, groep 7A, gaan 24 oktober naar de
Tweede Kamer en naar Madurodam.
Wij gaan met de trein, maar we hebben
geld nodig en daarom willen wij statiegeldflessen gaan inzamelen. Willen jullie ons
daarmee helpen?

Van 29 augustus t/m 22 oktober kan je de
flessen inleveren.
Bij de hoofdingang in de centrale hal daar
staat een brievenbus van hout, daar zit een
blauwe vuilniszak in en daar mag je de flessen in doen.
Wij danken u zeer
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