
BESTE OUDERS, VERZORGERS, KINDEREN EN COLLEGA’S,

Dit is al weer de laatste Boomgehoord van dit schooljaar. Vandaag zwaaien we met alle  

kinderen het schooljaar uit en dan begint een welverdiende v akantie. Op maandag  

28 augustus gaan de deuren van de school om 08:35 uur weer open en starten we om 

08:45 uur met het nieuwe schooljaar.

Wat zijn de afgelopen weken toch feestelijk verlopen. Eerst het schooljubileum met meer 

dan honderd taarten (ouders super bedankt!), een tijdsfee, een wethouder, een nieuwe 

straatnaam (Levenspad), Hakim van Sesamstraat, feestelijke workshops, de gebroeders Ko 

en als klap op de vuurpijl een drumsessie rondom de vijver in het park. En niet te vergeten 

het prachtige bewaar exemplaar van de Boomgehoord. Iedereen die zijn of haar steentje 

aan deze activiteiten heeft bijgedragen, heel hartelijk bedankt! Vervolgens waren daar 

2 schitterende uitvoeringen van de musical van groep 8. Gisteren hebben we uitgebreid 

afscheid van deze leerlingen genomen. Jongens en meisjes, heel veel succes in het voort- 

gezet onderwijs!

We nemen van nog een paar mensen afscheid. Mirella Huijbregts heeft een aantal jaar op 

onze school op een perfecte manier onze leerling administratie bijgehouden. Zij heeft be-

sloten zich de komende jaren helemaal op haar privé praktijk te richten en neemt daarom 

ontslag bij INOS. Marea van Weerlee is nu een paar jaar bij ons werkzaam geweest als  

leerkracht in de onderbouw. Via de invalpool van het schoolbestuur gaat zij komend 

schooljaar op andere scholen werken. Desiree Verschuur is dit jaar als onderwijsassistent 

op onze school aan het werk geweest. Ook zij gaat komend jaar via de invalpool elders 

werken. We wensen hen veel succes met de toekomstige werkzaamheden.

Dan is er deze week ook uitgebreid afscheid genomen van mijzelf. Afgelopen dinsdag door 

ouders en personeel, donderdag door de leerlingen. Wat zijn er veel mooie dingen gezegd. 

Om verlegen van te worden. Ik kijk terug op 7 mooie jaren op de Boomgaard. We hebben 

tegenslagen gehad en soms zelfs een diep dal, maar er is vooral hard gebouwd aan een 

stevige en goede school. Een school om trots op te zijn. Ik draag het stokje met een gerust 

hart over aan mijn opvolger Jack Stander. Ik wens iedereen alle goeds toe en zal de  

Boomgaard van een afstandje (Kbs De Zandberg) met interesse blijven volgen. Allemaal 

heel hartelijk bedankt voor de samenwerking!

Deze week zijn de nieuwe schoolgids en kalender van de school gereed gekomen.  

We zullen ze op korte termijn op de website van school plaatsen. Na de vakantie krijgen 

alle gezinnen een gedrukt exemplaar van de kalender mee naar huis.

Voor nu wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe!

Met vriendelijke groet,

Mark Timmermans

directeur

Boomgehoord
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Alle uitjes hebben geweldig weer gehad, denk aan 

De Beekse Bergen, Dippie Doe en de Efteling. Ook 

de sportdagen hadden ideaal weer, zon maar niet 

te warm wat voor een extra leuke en gezellige dag 

zorgde. Super blij zijn we met een geslaagd jubileum, 

een flinke organisatie die veel inzet vroeg, maar we 

zijn goed beloond met stralende gezichtjes, een hels 

kabaal rond de vijver, overheerlijke taarten en vele 

complimentjes. Dank je wel aan al het personeel op 

school en alle hulpouders die er samen met ons voor 

hebben gezorgd dat de activiteiten zo’n succes waren.

Onze extra grote dank gaat uit naar Mark Timmermans 

 voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. 

Heel veel plezier gewenst in je nieuwe uitdaging!

Wisseling in de ouderraad

Dit schooljaar hebben we van een aantal ouders  

afscheid genomen binnen de ouderraad. Hartelijk 

dank voor jullie inzet en enthousiasme: Amanda, 

Jessica, Sabrina en Hanneke!

Marloes heeft zich bij ons aangesloten, welkom én 

we gaan er een mooie tijd van maken.

De Ouderraad is dringend op zoek  

naar versterking!

Eind volgend schooljaar verlaten meerdere ouders de 

ouderraad omdat hun kinderen naar de middelbare 

school gaan. Dus lijkt het je leuk een steentje bij te 

dragen aan de schooltijd van je kind(eren) dan is dit 

hét moment om aan te sluiten en kun je profiteren 

van de ervaringen en tips van deze doorgewinterde 

ouderraadsleden.

“ DE OUDERRAAD IS DE EXTRA VERSIERING 

VAN DE SCHOOLTIJD VAN DE KINDEREN”

Vacatures:

Voorzitter, Commissielid, Sponsoring, Communicatie. 

Voor meer informatie zie facebook

 

Wil je meer informatie of een keer een vergadering 

bijwonen, stuur een mailtje naar kbsdeboomgaard_

oudervereniging@inos.nl of laat een berichtje achter 

op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/

OuderraadKbsDeBoomgaard

De eerstvolgende vergadering in het nieuwe  

schooljaar is op 3 september.

Wij wensen alle leerlingen, ouders, leerkrachten en 

personeel van Kbs De Boomgaard een hele zonnige 

en ontspannen vakantie toe!

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD

MET DE OUDERRAAD KIJKEN WE TERUG OP EEN GESLAAGD  

SCHOOLJAAR MET LEUKE ACTIVITEITEN!

https://www.facebook.com/OuderraadKbsDeBoomgaard/
mailto:kbsdeboomgaard_oudervereniging@inos.nl
mailto:kbsdeboomgaard_oudervereniging@inos.nl
https://www.facebook.com/OuderraadKbsDeBoomgaard/
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WAT IS ER VEEL GEFEEST OP 29 EN 30 JUNI!

We hebben de straatnaam onthuld van het pad tussen onze school  

en De Westerwiek (Levenspad), veel workshops gevolgd, Hakim  

uit Sesamstraat zien optreden, groene t-shirts versierd, taart gegeten, 

een verrassingsoptreden van de Gebroeders Ko beleefd en een  

spetterende afsluiting bij de vijver mee mogen maken! 

TERUGBLIK 35-JARIG JUBILEUM

kbs de boomgaard

 — 35 jaar —



Donderdag 13 juli was het eindfeest voor groep 8. 

Een hele avond feest en gezelligheid met DJ Margot,

de dochter van DJ Peerke. Natuurlijk ook weer een 

fantastische fotoshoot om de herinneringen van al 

die jaren Boomgaard op een leuke manier vast te 

leggen. En dat alles in de kantine van TVC  

waarvoor dank aan de club.

EINDFEEST GROEP 8

BIJDRAGE UIT KLAS 3D De kinderen kregen de opdracht om een elfje te schrijven.

REDACTIONEEL

Terugblik redactie Boomgehoord

Wij, Marlon en Wendy, kijken terug op een mooie 

periode waarin wij met veel plezier de Boomgehoord 

hebben gemaakt. Op vrijdagmiddag met een kop 

thee en een gezellig praatje kwam de Boomgehoord 

tot stand. Nu onze kinderen het einde van de basis-

schooltijd naderen, vinden wij het een mooi moment 

om het stokje over te dragen. Na één oproep meld-

den zich twee enthousiaste moeders, aan wie wij vol 

vertrouwen de redactionele activiteiten overlaten.  

Na een intensieve samenwerking om de jubileum- 

editie tot stand te brengen, geven we het nu uit  

handen. Wij wensen Marijke en Isa net zoveel plezier 

als wij er aan gehad hebben en zijn ervan verzekerd 

dat er weer mooie exemplaren zullen volgen. 



GOED DOEN VOOR ELKAAR

Hallo allemaal, Ik ben Merel van Es, moeder  

van Donna (5D) en Xen (3B). Sinds 11 maart  

ben ik in een avontuur gerold en dat wil ik 

graag met jullie delen.

Vele ouderen in Nederland, thuis wonend of in verzor-

gingshuis, zijn eenzaam. Zelf help ik graag ouderen 

en vond het super dat Kober kinderopvang met mijn 

kinderen van de Rupsentuin regelmatig naar Wester-

wiek gingen om de ouderen te verblijden met bezoek. 

Ik ben heel blij hoe onze school De Boomgaard de 

ouderen van Westerwiek ook regelmatig betrekt bij 

festiviteiten. En hoe mooi dat Westerwiek nu ver-

bonden is met onze school door het toepasselijke 

“Levenspad”!

Omdat onze school ouderen en kinderen graag 

verbindt is het zo mooi om over mijn project te 

vertellen. Wij zijn met 50 personen uit heel Nederland 

begonnen aan de opzet voor Koffieschenk Buurt-

projecten. Het doel is eenzaamheid onder ouderen 

draaglijker te maken. We startten in Haarlem en we 

gaan dit voor heel Nederland doen! Echter kost dit 

project tijd en geld. De tijd vullen wij in door mensen 

te vragen 4 uurtjes van hun tijd te doneren om twee 

keer koffie te schenken in de buurt. De opzet hier-

voor is pas een paar weken gang en we hebben al 

honderden uren binnen!

De vraag hoe geld te krijgen voor de projecten heb-

ben we op een heel mooie manier kunnen invullen. 

Edward Molkenboer, die het project in Haarlem 

startte, merkte dat hij tijdens het koffieschenken zo 

veel mooie mensen met mooie levensverhalen ont-

moette. Zijn idee was deze verhalen op te schrijven 

en ze te delen met heel Nederland. Hij vroeg mij en 

andere schrijvers om allen tijd door te brengen met 

een oudere en te vragen: ‘Wat kan ik van u leren?’ 

Wij zijn nu met 50 personen en schrijven 50 mooie 

levensverhalen in een boek. Het boek wordt uitgege-

ven in November en de opbrengst gaat volledig naar 

de Koffieschenk Buurtprojecten.

Waarom deel ik dit met jullie? Allereerst word ik  

hier heel blij van. Maar belangrijkst is dat je mee kan 

helpen om dit project zo groot te maken dat we er 

meer mee kunnen doen dan wat we al hoopten. Je 

kan je aanmelden voor koffieschenken in de buurt,  

je kan doneren en je kan het boek met mooie verha-

len bestellen! Wil je mee doen?! Kijk dan op  

www.goeddoenvooreenander.nl Als je het boek  

koopt vul je in de winkelmand bij steuncode in  

ME-684 voor de telling van de verkoop per regio.

Ik kan niet wachten om te zien waar dit toe gaat 

leiden. Op weg naar een mooier Nederland in  

verbinding met elkaar!

Groetjes, Merel

https://goeddoenvooreenander.nl/
https://goeddoenvooreenander.nl/


M a a k t  o p v o e d e n  n o g  l e u k e r !

Opvoeden, we weten het wel…dat betekent consequent zĳn, positief gedrag belonen, grenzen stellen, en vaak 

lukt dat ook heel aardig. En toch… soms knaagt het als je opeens toch gaat schreeuwen naar je kind, 

je ongeduldig wordt en je even niet weet wat je met je kind aan moet. En daar heb je echt geen lastige 

kinderen voor nodig! Je denkt bĳ jezelf: dit kan toch anders?

Als opvoeder beschik je over een ‘schat’ aan kennis en inzicht waarvan je misschien niet altijd bewust bent. Samen 
aan de slag met opdrachten en het delen van ervaringen kunnen helpen bij het positiever opvoeden. Bij Schatten van 

Ouders sta je stil bij jouw ideeën over opvoeden. Want wat ‘goed’ is voor jou en je kind, weet jij zelf het beste; elk 
gezin is immers uniek. Schatten van Ouders geeft daarom geen opvoedadvies of pasklare antwoorden, daar gaan we 

samen naar op zoek. Het opvoeden van een kind is een boeiende ontdekkingstocht waar je best wel eens voor 
verrassingen komt te staan. 

VOOR WIE?
Schatten van Ouders kun je alleen of samen met je partner volgen en is voor alle opvoeders uit Breda, Baarle-Nassau 
en Alphen en Chaam. Gezien het interactieve karakter is het de bedoeling dat je alle vier de bijeenkomsten aanwezig 

bent. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers en deelname is gratis. 

DOOR WIE?
Schatten van Ouders wordt gegeven door twee ervaren opvoeders die door CJG Breda zijn getraind om hun kennis 

over en ervaring met opvoeden te delen.

DATA
Schatten van Ouders bestaat uit

 

INFORMATIE EN AANMELDEN:
Nieuwsgierig geworden? Geef je dan snel op via onderstaande link:

Voor meer informatie : 

ANDERE OPVOEDERS VERTELLEN:

SCHATTEN VAN OUDERS:

 “Echte aandacht werkt, 
meer begrip voor de kids 

gekregen en daardoor 
geduldiger geworden.”

“Ervaringen delen maakt me 
bewust, van mijn rol als 

opvoeder.”

“Schatten van Ouders  heeft 
me meer zelfvertrouwen 
gegeven als opvoeder.”

“De opdracht met het 
OMDENKEN heeft me mijn 

ogen geopend.”

VOOR OUDERS
MET KINDEREN 4-12 JAAR

Vier woensdagavonden van 19.30-21.30 uur

13, 27 SEPTEMBER EN 11, 25 OKTOBER

www.cjgbreda.nl/schattenvanouders-basis
Chantal van Vegten, tel: 06-23114262, chantal.van.vegten@cjgbreda.nl

VERDER OP VOLG. PAGINA >>
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LEZEN IS LEUK!
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