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Van de directeur

De een na laatste Boemeratel is alweer een feit. Ondanks de naderende afsluiting
van het schooljaar, is de school nog in volle bedrijvigheid.
Groep 8 is weer terug van een zeer geslaagd kamp. Er is met volle overtuiging
genoten en zowel kinderen, ouders als leerkrachten kijken terug op een zeer
geslaagde week. Er zijn herinneringen gemaakt waar zij nog lang aan terug zullen
denken.
Na dit mooie avontuur is er nu alle ruimte voor de laatste voorbereidingen voor de eindmusical. In de laatste schoolweek zullen alle kinderen van de school en opvang en de (groot)
ouders van groep 8 hiervan mogen gaan genieten. Wij kijken er naar uit.
Voor de andere kinderen zijn het spannende weken. De laatste citotoetsen worden gemaakt en iedereen is erg nieuwsgierig naar zijn of haar groei. De eerste successen zijn al
gevierd! Zoals u inmiddels via klasbord heeft vernomen zijn de laatste gesprekken dit jaar
facultatief. Heeft u vragen of behoefte aan een afrondend gesprek, maakt u hier dan zeker
gebruik van. U bent van harte welkom bij de leerkracht van uw kind.
Daarbij rijst bij enkele ouders al de vraag “Bij welke leerkracht komt mijn kind volgend jaar
in de klas?”. Op deze vraag ben ik u het antwoord nog even verschuldigd. Hierover wil ik u
pas informeren als hier 100% zekerheid over is, doch uiterlijk de maandag vóór de kennismakingsmiddag. Heeft u specifieke informatie waar wij mogelijk rekening mee kunnen houden met betrekking tot uw kind, dan vinden wij het prettig als u dit op korte termijn met de
leerkracht bespreekt.
Verder leest u in de kalender van deze Boemeratel dat er weer een spreekuur gepland staat
van onze schoolmaatschappelijk werker meneer Koen. Heeft u vragen… ook hier bent u van
harte welkom om eens binnen te lopen.
Met vriendelijke groet,
Jolien Kock
Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartweekend
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

14-10-2019
23-12-2019
24-02-2020
13-04-2020
20-04-2020
05-05-2020
21-05-2020
01-06-2020
13-07-2020

t/m
t/m
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18-10-2019
03-01-2020
28-02-2020
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t/m

21-08-2020

Studiedagenrooster schooljaar 2019-2020
Vrijdag
Vrijdagmiddag
Leerling-vrije week
Vrijdag
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag
Woensdag
Vrijdagmiddag
Maandag
Leerling-vrije week
Vrijdagmiddag

04-10-2019
11-10-2019
21-10-2019
06-12-2019
20-12-2019
21-02-2020
25-03-2020
17-04-2020
04-05-2020
15-06-2020
10-07-2020
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t/m

gehele dag
vanaf 12.00
25-10-2019
gehele dag
vanaf 12.00
vanaf 12.00
gehele dag
vanaf 12.00
gehele dag
19-06-2020
vanaf 12.00

uur
uur
uur
uur
uur

Avondvierdaagse 17 tot en met 20 juni
Deze week hebben bijna 100 kinderen zich opgegeven voor de avondvierdaagse. Hieronder informatie over het meelopen. Meer informatie komt
nog op de site www.avd-tilburg.nl en als je een mailadres opgegeven hebt
via de mail. Mocht je alsnog een mailadres door willen geven, mail dan
naar A4DBoemerang@gmail.com.
Meehelpen als vrijwilliger bij de avondvierdaagse kan ook nog altijd, bijvoorbeeld bij het startbureau of als
verkeersregelaar. Meer informatie en opgeven via www.avd-tilburg.nl.
Starten:
- Elke dag om 18.30, na het startsignaal, voor zowel de 5 als de 10 kilometer
- Maandag 17 en dinsdag 18 juni vanuit het Reeshofpark
- Woensdag 19 en donderdag 20 juni vanaf het universiteitsterrein
- Start niet eerder of vanaf andere locaties: de routes zijn dan nog niet beveiligd!
- We zullen proberen op één plek te verzamelen. Er zullen vakken met nummers zijn, maar helaas is nog niet
bekend welk nummer De Boemerang heeft. Je mag ook zelf met anderen ergens bij de startlocatie afspreken.
Lopen:
- Zorg zelf voor voldoende drinken en iets lekkers
- Draag makkelijke schoenen en als je het hebt een Boemerang-shirt
- De routes staan aangegeven en komen op de website www.avd-tilburg.nl
- Onderweg staat er een verzorgingspost met de vlag van school
- We hebben voor de school gezamenlijk één controlekaart, je hebt er zelf geen nodig
Finish:
- Je hoeft niet af te melden, je kunt gewoon naar huis
- Op de laatste avond staan er bij het eindpunt juffen bij de schoolvlag; zij delen de medailles uit.
Recordpoging Kunst&Kracht:
- Turnvereniging Kunst&Kracht bestaat 100 jaar!
- Op dinsdag 18 juni doen ze daarom een recordpoging radslagen maken voor de start
van de avondvierdaagse
- Dit is om 18 uur, in het Reeshofpark
- Meer informatie en opgeven: https://kunstenkrachttilburg.nl/event/recordpogingradslagen-maken/
Koen van der Heijden

Onderwijstijden
Vóór de meivakantie heeft er een goed bezochte informatieavond over onderwijstijden plaatsgevonden. Hier zijn door ouders en teamleden diverse modellen van onderwijstijden onder de loep genomen en de voor- en nadelen van deze opties bekeken.
Inmiddels is er een groep ouders en leerkrachten geformeerd die samen gaat nadenken
over de kansen voor De Boemerang. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de randvoorwaarden die nodig zijn om een eventuele verandering te laten slagen.
Tijdens de informatieavond is er ook gesproken over het veranderproces. In overleg tussen
de MR en de directeur van de school is besloten een eventuele ouderpeiling na de zomervakantie plaats te laten vinden. Mocht hieruit het besluit komen om daadwerkelijk de onderwijstijden aan te passen, dan zal dit met ingang van schooljaar 2020-2021 gebeuren.
Namens de MR,
Juffrouw Pauline
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Gespreksavonden
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Van 24 juni t/m 28 juni 2019 vindt de gespreksweek plaats.
- Wij willen u vragen er voor te zorgen dat de portfoliomappen weer op school komen.
- Voor de groepen 1 t/m 6 zijn deze gesprekken facultatief. De leerkracht nodigt u, indien gewenst, uit voor een gesprek. Heeft u zelf behoefte aan een gesprek dan bent u van harte welkom.
- De ouders van de groepen 7 willen we vragen allemaal in te schrijven. Dit in verband met het
geven van een voorlopig advies richting het voortgezet onderwijs. Bij deze gesprekken verwachten we dat de leerlingen mee komen.
- Voor de groepen 8 vervalt deze gespreksronde (i.v.m. de eerder gevoerde adviesgesprekken).
U kunt zich inschrijven via klasbord vanaf dinsdag 11 juni. De leerkracht maakt aan de hand
van de inschrijvingen een planning en deze planning wordt op dinsdag 18 juni aan u gemaild.
Mocht u hierna nog willen wisselen, dan kunt u onderling ruilen. De leerkracht wordt graag geïnformeerd over de wisseling.
Dit betekent dat u eventueel uitgenodigd wordt voor een gesprek of moet inschrijven, voordat
u het rapport gezien heeft. Mocht u vooraf geen behoefte hebben aan een gesprek, maar na
het zien van het rapport wel, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht.
Met vriendelijke groet,
Team De Boemerang

Medezeggenschapsraad bs De Boemerang

In de vorige Boemeratel was te lezen dat er een nieuw lid voor de MR werd gezocht. Er is één aanmelding ontvangen. Ruud de Bot zal per schooljaar 2019-2020 onze MR komen versterken. Er zullen
dus geen verkiezingen worden gehouden.
Hieronder stelt Ruud zich voor:
Hallo,
Mijn naam is Ruud de Bot, getrouwd met Sandra en vader van 3 kinderen:
Sophie (groep 7), Julian (Groep 5) en Lucas (Groep 1/2) en ik ga vanaf het
nieuwe schooljaar het MR team versterken. In het dagelijks leven ben ik
werkzaam als project manager in de ICT bij een bedrijf in Tilburg. Ik vind het
belangrijk om te weten wat er speelt onder de ouders/voogd. Als wij niet
weten wat belangrijke onderwerpen zijn voor de ouders/voogd kunnen wij
dit niet goed vertalen naar acties binnen de MR. Dus bij deze de oproep dat
als er zaken spelen waarvan je het idee hebt dat het besproken zou moeten
worden binnen de MR, dan graag contact opnemen met ons. Dat kan via de MR mail
(bsdeboemerangmr@xpectprimair.nl) of via het aanspreken van mij of 1 van mijn medeleden op het schoolplein.
Alvast bedankt
Met vriendelijke groet, Ruud de Bot
Namens de MR, Chrissy van den Hurk en juffrouw Anne
Ouderbijdrage
Hoort u bij de 60% van de ouders/verzorgers die de ouderbijdrage al hebben overgemaakt, dan bedanken wij u daar hartelijk voor. Hiermee maakt u het mogelijk dat wij
een sportdag kunnen organiseren op een sportveldencomplex, maar ook dat wij met de
hele school op schoolreis kunnen gaan!
Heeft u de ouderbijdrage nog niet voldaan, dan kunt u dat doen door 65,00 euro per
kind per schooljaar over te maken op ons rekeningnummer NL23 RABO 0162 4869 60
tnv Xpect Primair/Bs De Boemerang onder vermelding van de naam van uw kind.
Voor kinderen die gedurende het schooljaar zijn begonnen op onze school, geldt een
ander bedrag. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Juffrouw Laura
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Sportdag
Beste kinderen en ouders,
Aankomende woensdag is het dan zo ver, de sportdag en de sponsorloop van dit schooljaar
zal dan plaatsvinden. Iedere dag bekijken we vol spanning wat het weer gaat doen woensdag!
Om er voor te zorgen dat de kinderen goed zijn voorbereid voor deze sportieve dag, houd dan
de weerberichten goed in de gaten. Als het warm wordt, zorg dan voor genoeg water of een
flesje die ze bij kunnen vullen. Als het gaat regen kan regenkleding handig zijn.
In deze mail even kort wat feiten op rij:
·
Aankomende woensdag verwachten we alle kinderen om 08.30 uur op voetbal
club Gudok (Spaubeekstraat 201). De kinderen moeten hier ook worden opgehaald om
14.30 uur.
·
Fruit en lunch nemen de kinderen zelf mee naar de sportvelden. Omdat we dit niet koel
kunnen zetten, liever geen zuivelproducten meegeven.
·
Bij slecht weer gaat de sportdag niet door. Dan is het die dag een gewone schooldag vol
gens de gewone tijden. We laten dit dan op de dinsdag er voor weten! De sportdag ver
valt dan en de sponsorloop wordt op een later moment ingehaald.
·
Laat waardevolle spullen thuis! De tassen liggen op de velden en er is geen toezicht.
·
Zorg voor goede kledij (sportkleding en sportschoenen waar op gerend en gesport kan
worden).
·
Vrijdag 24 mei is de laatste kans om je sponsorgeld en sponsorkaart in te leveren bij je
eigen leerkracht! VERGEET DIT NIET!
·
Neem je goede humeur mee want we gaan er een sportfeestje van maken!
Sponsorloopschema:
13.00-13.15 uur: groep 3 t/m 5
13.20-13.40 uur: groep 1/2
13.45-14.05 uur: groep 6 t/m 8
Hierboven de tijden van de sponsorloop! Altijd welkom om de kinderen
aan te moedigen.
Met vriendelijke groeten,
De sportdagcommissie

Gevonden voorwerpen
Er liggen nogal wat gevonden spullen in de
bakken bij de conciërgeruimte in het middendeel van ons gebouw! Kleine voorwerpen zijn te vinden op de balie!
Graag vóór vrijdag 5 juli a.s. (de laatste
halve dag van dit schooljaar) kijken of er
wat van u erbij ligt, want daarna worden
de spullen meegegeven aan de BAT via de
kleding container voor onze school.
Meneer Cas, conciërge

Portfoliomappen
Denkt u aan het inleveren van de portfoliomappen bij de leerkracht van uw
kind, zodat deze weer gevuld kunnen
worden met de rapporten?
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Wieltjesdag
Dinsdag 4 juni
Neem je wieltjes mee naar school voor in de grote pauze!
Wat mag niet mee op het schoolplein:
wieltjes met een motortje,

en

Kalender
Vr
Di
Di
Wo
Do

24-05-2019
28-05-2019
28-05-2019
29-05-2019
30-05-2019

Di
Di
Ma
Ma
Ma
Di
Do
Do

04-06-2019
04-06-2019
10-06-2019
17-06-2019
17-06-2019
18-06-2019
20-06-2019
20-06-2019

Vr
Vr
Di
Di
Do
Do
Vr

21-06-2019
21-06-2019
25-06-2019
25-06-2019
27-06-2019
27-06-2019
28-06-2019

Ma
Di
Do
Vr
Vr
Ma

01-07-2019
02-07-2019
04-07-2019
05-07-2019
05-07-2019
08-07-2019

20.00u
gehele dag
t/m Vr 31-05-2019

Boemeratel nr. 11
Spreekuur SMW
MR vergadering
Sportdag
Hemelvaartweekend

gehele dag

Wieltjesdag
Spreekuur SMW
Leerling-vrije week (alle kinderen zijn vrij)
Avond4daagse
KABoem redactievergadering (de laatste)
Spreekuur SMW
Verslag mee
Kennismakingsmiddag (leerlingen zitten in de groep
zoals volgend schooljaar)
Open Podium: BoemTalent
Zomermarkt (georganiseerd door kinderopvang)
Voortgangsgesprekken (groep 1 t/m 7)
Spreekuur SMW
Voortgangsgesprekken (groep 1 t/m 7)
Boemeratel nr. 12 (laatste van dit schooljaar)
Schoolreis/Er-op-uit-dag

vanaf 12.00 uur
t/m Vr 16-08-2019

Musical groep 8A
Musical groep 8B
Eindfeest groepen 8
Uitzwaaien/bogenceremonie groepen 8
Studiemiddag
Zomervakantie

t/m Vr 14-06-2019
t/m Do 20-06-2019
13.45-14.30u
13.00-14.30u
13.00-14.00u
14.30-17.00u
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