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Welkom op onze school
Deze kinderen zijn aan het oefenen in de kleuterklassen en beginnen
in oktober:
Alisiah, Nova en Jonatan.
Jullie zijn van harte welkom op onze basisschool!

Thema Kinderboekenweek: Voertuigen
Activiteiten in het kader van het thema Vervoer:
Groepen 1 t/m 6 vrijdag 20 september Magic Traffic Show
Groepen 1 t/m 3 dinsdag 24 september ‘s middags circuit op de speelplaats met ME
en handhavers van de gemeente en op vrijdag 27 september ‘s morgens bezoek van
een BBA bus.
Groepen 1-2 woensdag 2 oktober met de trein naar de LocHal.
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Komt u met ons buitenspelen?
Van 12.00 tot 13.00 uur zijn onze leerlingen, in
groepen, buiten om tijdens hun pauze even uit te
waaien. Het toezicht tijdens deze pauze is in
handen van pedagogisch medewerkers vanuit
Kinderstad, leerkrachten en ouders.
Op dit moment komen we handen tekort. Heeft u
tijd en zin om mee naar buiten te gaan en samen
met de andere medewerkers een bijdrage te
leveren aan een fijne pauze voor de kinderen?
U krijgt een vrijwilligersvergoeding van €6,00 per
keer.
U kunt zich aanmelden bij Teun (Kinderstad),
Laura (1e kantoor) of Manon (kantoor 2e verdieping).
Tot ziens?

MR-agenda dit schooljaar
Ook dit jaar bent u van harte welkom tijdens de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad van De Boemerang.
Op de agenda staat die jaar onder andere het schoolplan en de onderwijstijden, maar ook
wijzigingen in de schoolgids en het verkeerslabel komen voorbij. De vergaderingen starten
altijd om 20.00 uur en vinden op school plaats.
Wilt u een keer langskomen, dan vragen wij u om zich vooraf aan te melden via
bsdeboemerangmr@xpectprimair.nl, zodat wij rekening kunnen houden met uw komst.
U bent van harte welkom op:
24 september, 29 oktober, 26 november, 7 januari, 4 februari, 24 maart, 12 mei en 9 juni.

Gevonden voorwerpen
Er liggen nogal wat gevonden voorwerpen en spullen in de bakken bij de conciërgeruimte
in het middendeel van ons gebouw! Kleine voorwerpen zijn te vinden op de balie!
Graag vóór donderdag 10 oktober a.s. kijken of er wat van u bij ligt, want daarna worden ze meegegeven aan de BAT via de kledingcontainer voor onze school.
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