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Beste ouders, verzorgers, kinderen en collega’s,
Vandaag begint voor alle leerlingen een welverdiende vakantie. We hebben
weer een schooljaar afgesloten. Een schooljaar met hoogtepunten en
dieptepunten.
Voor mij zijn de grootste dieptepunten het overlijden van de vaders van
twee gezinnen van onze school en van ouders van enkele collega’s.
Hoogtepunten die daar tegenover staan zijn de geboortes. Verschillende
broertjes en zusjes van kinderen op onze school, maar ook dochters en
zonen van personeelsleden.
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Een ander hoogtepunt zijn de hoge resultaten voor technisch lezen die we
dit jaar gehaald hebben, allemaal dankzij onze nieuwe leesmethodiek (LIST
lezen).
Vorige week hadden we nog een hoogtepunt met de opening van
‘Schoolplein 14’. Dit was het resultaat van vragen van de kinderraad en
een zeer aantrekkelijke subsidieregeling. De kinderraad heeft vervolgens
een actieve rol gespeeld bij de uitvoering van het project en stonden dan
ook trots toe te kijken toen wethouder Paul de Beer samen met ons het
plein officieel opende.
Vandaag blazen we met alle kinderen het schooljaar uit en begint de
vakantie. Ik wens iedereen een hele fijne vakantie toe en hoop dat iedereen
op maandag 5 september in goede gezondheid aan een nieuw schooljaar
kan beginnen.
Tijdens de vakantie is onze school gesloten. Voor calamiteiten zijn we via
ons schoolbestuur te bereiken (076-5611688). Maar we hopen vooral dat
dat niet nodig is.

VAKANTIE

Met vriendelijke groet,
Mark Timmermans
directeur.
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ACTIVITEITEN EN NIEUWS

Schoolplein 14!
Donderdag 14 juli was het dan zover. De opening van schoolplein 14!
In samenwerking met de gemeente Breda en de Johan Cruijff foundation hebben wij 3
zogenaamde coatings gekregen om de kinderen op te laten spelen. Ook de kinderraad van
onze school heeft eraan meegewerkt.
De wethouder van sport heeft samen met meneer Mark het nieuwe schoolplein geopend.
En tot slot kregen we na het oplaten van de ballonnen een showtje van een echte panna
speler!
Na de vakantie krijgen de kinderen uitleg over alle spelletjes die ze met de coatings kunnen
spelen.
Maar voor nu, fijne vakantie en daarna heel veel speelplezier met schoolplein 14!

Eindfeest groep 8
Op het moment dat we dit stukje schrijven, moet het eindfeest
van groep 8 nog plaatsvinden en zitten we volop in de
voorbereidingen. Maar net als voorgaande jaren gaan we er weer
een superfeest van maken. Dat hebben de leerlingen van groep
8 ook wel verdiend!
Het thema van het feest is dit jaar “Golden Star Gala Party, want
jullie zijn allemaal sterren”.
Na het succes van vorig jaar maken we ook dit jaar weer gebruik
van de kantine van TVC. Met z'n allen zullen we genieten van de
muziek die door DJ Peerke wordt gedraaid. En kunnen de
danstalentjes laten zie wat ze kunnen. Met een fotoshoot kunnen
de kinderen met klasgenoten, vrienden en de meesters en juffen
op de foto om een leuke herinnering over te houden aan deze
avond. En aan het einde van de avond gaan natuurlijk de dozen met tissues weer rond. Het is
tenslotte een afscheid en dat houden we niet altijd droog.
We bedanken alvast iedereen die heeft meegewerkt om dit feest tot een succes te maken.
Speciale dank aan Andy Grey van Red Dragon Design die het prachtige ontwerp voor de
uitnodiging heeft gemaakt.
Commissie Eindfeest groep 8

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Nieuws uit de MR
Op de vergadering van 25 mei hebben we in de MR de volgende punten
besproken:
- De voortgang van het jaarplan met de verschillende projecten die op
school lopen, ligt netjes op schema. Hier en daar zijn wat projecten
vertraagd, maar die worden volgend schooljaar verder afgerond.
- De digitale leer- en werkomgeving is uitgerold. Dit betekent een nieuw
systeem voor de leerkrachten op de computer, het heet INOS-plein.
Voorlopig worden nieuwsberichten en mededelingen gedaan via INOS-plein, als het systeem
helemaal werkt zoals de bedoeling is, kunnen ook bestanden gedeeld worden met andere
scholen. Het systeem voor de kinderen heet INOS-web. Hierin staan programma’s die gebruikt
kunnen worden ter ondersteuning van de vakken die op school gegeven worden. De
kinderen kunnen inloggen onder hun eigen naam en kunnen daarna overal bij. INOS heeft
hierbij ook gezorgd dat de privacy van onze kinderen gegarandeerd blijft.
- Verder is de formatie van de leerkrachten kort besproken, de cito-uitslag is
medegedeeld en het vergaderschema van de MR voor volgend jaar is vastgesteld.
Op 6 juli heeft de laatste vergadering van de MR voor dit schooljaar plaatsgevonden. Tijdens
deze vergadering hebben we nader kennis gemaakt met de nieuwe MR leden Dennis Elbers
(vader van Gijs Elbers uit groep 1/2 C) en Marjolein Vermeulen (leerkracht groep 7). Natuurlijk
hebben we ook passend afscheid genomen van Babs van Olphen en Jeroen van der Krabben.
Omdat Jeroen de voorzitter was van de MR, hebben we Susanne Bosman gevraagd het stokje
van hem over te nemen. Zij heeft deze taak geaccepteerd en zal dus vanaf volgend schooljaar
onze voorzitter zijn.
Verder zijn tijdens deze vergadering de volgende zaken nog besproken:
- De jaarkalender voor het volgend schooljaar en de schoolgids zijn doorgenomen en na wat
aanpassingen vastgesteld.
- De nieuwe wet Werk en Zekerheid is per 1 juli van kracht geworden. Dit levert problemen
op voor de vervanging van zieke leerkrachten. Vanuit INOS wordt samen met andere
schoolbesturen gezocht naar een oplossing voor dit probleem.
Alle leden van de MR wensen de kinderen, hun ouders en natuurlijk ook de leerkrachten een
hele fijne zomervakantie toe en tot volgend schooljaar!

OUDERRAAD

De tien van ‘t Aogje
Beste sportvrienden,
De tien van ’t Aogje komt er aan en ook onze school doet weer mee!
Zondag 18 september, om 16.30 uur, gaat de Familieloop van ‘De tien
van ’t Aogje’ van start. We zouden het leuk vinden als er namens de Kbs
De Boomgaard veel mensen meedoen met de familieloop; kinderen maar
natuurlijk ook ouders, opa’s en oma’s. Voorafgaand vindt er rond 16.15
uur een gezamenlijke warming-up plaats op de Haagsemarkt!
De kosten zijn € 2,00 p.p (ook vaders, moeders enz.) Ouders, opa’s en oma’s, broertjes en
zusjes die al meelopen met de 5 km of 10 km hoeven zich niet nog eens in te schrijven voor
de familieloop.
Voorinschrijving vindt in de aula op school plaats op:
Woensdag 14 september 2016 van 12:00 – 13:00
Bij inschrijving en betaling ontvangt je dus die woensdag gelijk je startnummer!
Helikoptervlucht winnen?
Omdat wij het fantastisch vinden dat er zoveel kinderen mee gaan doen aan de familieloop,
verloten wij onder de inschrijvingen een helikoptervlucht voor 2 personen!
De winnaar krijgt persoonlijk bericht van De Tien van ’t Aogje.
Ps. Traditiegetrouw bieden wij natuurlijk ook de mogelijkheid om vanuit school mee
te lopen met de Bredase Singelloop op zondag 2 oktober. Hierover volgt na de
schoolvakantie meer informatie!

Afscheid voorzitter OR
Met een tevreden gevoel kan ik terugdenken aan de afgelopen vier jaar die ik
bij de ouderraad van onze school heb mogen helpen. De laatste drie jaar als
voorzitter, waardoor ik, ook achter de schermen, steeds nauwer betrokken
was bij het reilen en zeilen ervan.
Nu is het voor mij tijd om, wegens tijdgebrek door werk en andere bezigheden, het stokje over
te dragen aan een nieuwe voorzitter. In de persoon van Hanneke hebben we een hele fijne
en goede opvolgster gevonden!
Langs deze weg wil ik alle ouderraadleden bedanken voor hun vaak tomeloze inzet en energie
bij het organiseren en begeleiden van alle activiteiten die de lagere schoolperiode voor onze
kinderen zoveel waardevoller maakt! Zoals onze directeur het heeft gezegd: "jullie verzorgen
de franje en dat doen jullie uitstekend!".
Daarnaast ook een dankjewel aan het lerarenteam, het managementteam en de
medezeggenschapsraad. Met hen hebben we de afgelopen jaren een veel hechtere band
opgebouwd en dat is beslist noodzakelijk om zaken te kunnen regelen zoals we dat nu doen.
En natuurlijk een groot dankjewel aan alle hulpouders die onmisbaar zijn om ons te helpen en
ondersteunen bij de uitvoering van onze activiteiten!
Als hulpouder blijf ik mij natuurlijk inzetten voor de kinderen en bij activiteiten en help ik daar
waar mogelijk. Ik hoop jullie nog regelmatig tegen te komen! Want veel hulp kunnen we vaak
erg goed gebruiken!
Bedankt!
Eduard

ACTIVITEITEN EN NIEUWS UIT DE GROEPEN

Groep 3D
Enige tijd geleden hebben onze leerlingen het gehad over het thema kunst.
Keith Haring en Michelangelo zijn besproken.
Ook hebben ze een zakken museum gemaakt met spulletjes van de kinderen erin.
Hieronder een aantal stukjes die de kinderen hebben geschreven.

ACTIVITEITEN EN NIEUWS UIT DE GROEPEN – vervolg -

Groep 3D – vervolg -

