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Beste ouders, verzorgers, kinderen en collega’s, 
 

De periode met de kortste dagen en de langste nachten is aangebroken. Een 

tijd vol spanning en gezelligheid. Ook op school staan er een aantal bijzondere 

gebeurtenissen te wachten. Dat begint al met het rapport voor groep 3 t/m 8 

op 2 december. Dan het bezoek van Sinterklaas aan onze school op 5 december 

en direct daar achteraan de tien-minuten-gesprekken op 8 en 13 december. We 

sluiten deze periode af met de kerstviering op 22 december in het begin van de 

avond. Let op, op 23 december zijn alle kinderen de hele dag vrij (staat 

verkeerd op de kalender)! 
 

Op 20 oktober heeft u via mij een e-mail ontvangen vanuit het schoolbestuur 

waarin bezuinigingen voor 2017 worden aangekondigd. Op dit moment zijn 

we druk bezig om in kaart te brengen wat deze bezuinigingen precies voor onze 

school gaan betekenen. Daarnaast hebben we ook te maken met een lichte 

terugloop van het aantal kinderen. Ook daar hebben we rekening mee te 

houden. De meeste effecten zullen pas merkbaar zijn in het nieuwe schooljaar 

(2017-2018). In overleg met de medezeggenschapsraad zullen we zorgvuldig 

bekijken hoe we deze bezuinigingen door kunnen voeren, zonder dat we 

daarmee de kwaliteit van het onderwijs te veel aantasten. Ik verwacht medio 

februari/maart u meer duidelijkheid te kunnen geven over wat u kunt 

verwachten. 
 

De werkgroep schooltijden is in oktober voor het eerst bij elkaar geweest. 

We hebben toen alle opmerkingen van ouders en personeelsleden 

geïnventariseerd. We hebben ook opmerkingen van de Kinderraad 

meegenomen. Naast veel verschillende soorten opmerkingen, zit er op een 

aantal punten ook veel overlap. Zo wordt een aantal keer genoemd dat het 

belangrijk is dat de schooltijden meer aansluiten op de werktijden van ouders. 

Er zijn mensen die hechten aan de woensdagmiddag vrij, maar er zijn ook 

mensen die het wel fijn vinden als alle dagen even lang of kort duren. De 

overgrote meerderheid van ouders en personeel geeft aan dat ze de 

middagpauze op dit moment ervaren als heel onrustig. Dit komt door 

bijvoorbeeld het moeten haasten van school naar huis en amper tijd hebben om 

rustig te kunnen eten, maar ook doordat sommige kinderen wel en andere 

kinderen juist niet overblijven. Er is behoefte aan meer rust, zowel voor ouders, 

kinderen als personeel. De oplossingen die daarvoor worden aangedragen zijn 

weer heel verschillend. Een grote groep verwacht dat er meer rust komt als alle 

kinderen overblijven en de pauze wat korter wordt. Een andere groep zoekt het 

juist in een langere middagpauze, zodat de kinderen rustiger naar huis kunnen 

gaan. Maar er zijn ook mensen die aangeven dat ze liever geen wijzigingen 

willen. Als werkgroep gaan we ons best doen om een vorm te vinden die aan de 

meeste behoeften tegemoet gaat komen. Helaas kunnen we het niet iedereen 

naar de zin maken. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Mark Timmermans, 

directeur. 
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Belangrijke data: 

 
Vr 2 december 
- rapport 1 groepen 3 t/m 8 
 
Ma 5 december 
- Sinterklaas 

 
Wo 7 december 
- 4-jarigen vrij  
 
Do 8 december 
- ouderavond groepen 3 t/m 7 
 
Ma 12 december 
- ouderraadvergadering 
 
Di 13 december 
- ouderavond groep 3 t/m 7 
 
Wo 21 december 
- MR vergadering 
 
Do 22 december 
- kerstviering avond 
 
Vr 23 december 
- groep 1 t/m 8 hele dag vrij 
- verschijning Boomgehoord 
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ACTIVITEITEN EN NIEUWS 
 

Sinterklaas 2016 
De Sint is weer in ons land. 

Dat beloven weer spannende tijden te worden! 

Natuurlijk gebeurt er op “De Boomgaard” ook van alles.  

  

Op maandag 5 december as. brengt de Sint en zijn Pieten Streepje, 

Slapie, Snoepie en Strikje  een bezoekje aan onze school. We hopen dat 

alles dit jaar goed gaat… 

Ook u als ouders/verzorgers  zijn van harte welkom om deze 

aankomst te bekijken, maar zou u de leerkrachten met de kinderen 

de ruimte willen geven en graag achter de hekken en afzetlint te 

blijven (behalve gevraagde hulpouders en ouderraad).  

Dan kunnen we er voor de kinderen weer een geweldige aankomst 

van maken… 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Groetjes, de Sinterklaascommissie. 

  

 

KINDERRAAD 
 

Verslag kinderraad 19-10-2016 
Door Bo Gons, secretaris kinderraad 

 

De eerste vergadering van de kinderraad 

 

Eerst gingen we gezamenlijk eten en tegelijkertijd ook een 

voorstelrondje doen waarbij iedereen even kort vertelde over 

zichzelf.  

In de kinderraad zitten dit jaar Yanu Krijgsman, Daan Wehman, 

Giovinno Barjanan, Jasmijn van Dijk, Louinardo Hölzken, Eline 

Coolen, Marith Couvreur en Bo Gons. 

 

Ook de rollen binnen de kinderraad werden verdeeld en na een spannende stemmingsronde 

werd Marit voorzitter en Bo secretaris. 

 

Vervolgens bespraken we de ideeën:  

Marit wil graag meer groen op het schoolplein en voor school je energie kwijtraken door een 

rondje (of meerdere) rond de school te lopen/rennen. 

Daan meer kampen dan alleen in groep acht en echte goals voor op het grasveldje voor de 

school.  

Yanu pleit voor schonere wc's en een sportveldje (zoals het voetbalveldje van Johan Cruijff) 

maar dan voor een andere sport.  

Jasmijn wil meer gym lessen of langere gymlessen.  

Giovino wil ook meer gym.  

Bo wil graag met echte goals en grote rietenmanden neerzetten bij de appelbomen zodat we 

die appels kunnen plukken en dat dan iedere klas een appel krijgt.  

Eline denkt aan een plusklas maar dan voor gym dus ook meer gym en ten slotte kwam nog 

Louinardo en die had alleen nog geen ideeën.  

 

Met nog maar 20 minuten tijd over zijn we nog even met z’n allen ingegaan op het onderwerp 

schooltijden. De Kinderraad heeft hier ook zeker een mening over en we noemden eerder 

naar school en eerder uit, dat iedereen op school overblijft en dat we tijdens het overblijven 

blijven werken waardoor we dan dus een uur eerder uit zouden kunnen zijn.  

 

De eerste vergadering van de Kinderraad was leerzaam, leuk en we kijken uit naar de 

volgende keer! 

 



 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

 

Nieuws uit de MR 
De MR bestaat uit personeelsleden en ouders. Zij overleggen over belangrijke 

zaken zoals onderwijsverbetering, geldbesteding, lesmethodes, ICT, veiligheid 

en ouderbetrokkenheid. Wettelijk is vastgelegd op welke gebieden de MR 

advies of instemming moet geven. Instemming is nodig voor zaken als 

schoolplan, formatieplan, schoolgids, schoolbudget en regels op het gebied 

van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Ouders en personeelsleden met 

vragen of opmerkingen kunnen de MR bereiken via 

kbsdeboomgaard_MR@inos.nl. 

 

In het schooljaar 2016-2016 bestaat de MR uit de personeelsleden Saskia Heijsman, Mandy de 

Bont, Marjolein Zweep, Marjolein Vermeulen en de ouders Odette Verhappen, Susanne 

Bosman, Marcel Vissers en Dennis Elbers. 

 

De afgelopen vergadering is er binnen de MR o.a. over de volgende punten gesproken: 

 

Schooltijden 

Naar aanleiding van het onderzoek omtrent de schooltijden heeft de school besloten een 

werkgroep te formeren. Deze werkgroep zal gaan onderzoeken wat het draagvlak is voor het 

eventueel aanpassen van de schooltijden en bekijkt de diverse mogelijkheden. De werkgroep 

zal bestaan uit zowel ouders als leerkrachten.  

 

Begroting 

Naar aanleiding van de door het INOS bestuur aangekondigde bezuinigingen is de 

concept begroting constructief en kritisch doorgenomen. Er is een begrotingstekort. Om dit te 

dichten is er gekozen om eerst te kijken naar waar er bezuinigd kan worden op materiële 

kosten alvorens over te gaan op het bezuinigen op personeelskosten. 

 

 

OUDERRAAD 

 

Soepje op 't Stoepje 
Ook dit jaar kunnen alle ouders en verzorgers, terwijl de kinderen kerst 

vieren in de klas, een heerlijk kopje soep komen eten! 

Houd onze facebook pagina in de gaten: 

http://www.facebook.com/OuderraadKbsDeBoomgaard 

 

Warme groet,  

Soep commissie ouderraad 

 

Jaarverslag en begroting 
Ook dit schooljaar is de ouderraad weer met veel enthousiasme begonnen met het organiseren 

van de activiteiten! De twee familielopen zijn inmiddels achter de rug, ook de boekenfair was 

weer een groot succes en we mogen al weer bijna Sinterklaas verwelkomen op school. 

Een druk programma, waardoor de ouderraad heeft besloten om dit schooljaar de thema 

avond voor de ouders begin 2017 te plannen. Dan gaan we weer graag met een grote groep 

ouders aan de slag met een leuk thema.  

Wilt u eens terugkijken naar wat de ouderraad het afgelopen schooljaar heeft georganiseerd 

en gerealiseerd? Dat kan! Stuur een mailtje naar kbsdeboomgaard_oudervereniging@inos.nl 

en we sturen u ons jaarverslag 2015-2016 toe. 

Tevens hebben we ook een begroting opgesteld voor dit schooljaar. Deze vindt u op de 

volgende pagina. Heeft u hier vragen of opmerkingen over, dan ontvangen wij deze graag 

uiterlijk 9 december 2016. 

http://www.bndestem.nl/regio/breda/60-banen-weg-bij-bredase-stichting-voor-katholiek-onderwijs-inos-1.6553987
http://m.me/OuderraadKbsDeBoomgaard
mailto:kbsdeboomgaard_oudervereniging@inos.nl


 

OUDERRAAD – vervolg -  
 

Jaarverslag en begroting – vervolg -  
 

Omschrijving Begroting 2016/2017 

INKOMSTEN   

OUDERBIJDRAGE  €                      23.100,00  

RENTE  €                           209,84  

RESERVE tbv schoolreis  €                        1.250,00  

SUBTOTAAL ONTVANGSTEN  €                      24.559,84  

    

UITGAVEN   

SCHOOLREIS groep BB  €                         3.307,00  

SCHOOLREIS groep MB  €                         1.852,60  

SCHOOLREIS groep OB  €                         1.637,26  

BUS SCHOOLREIS BB  €                         2.434,74  

BUS SCHOOLREIS MB  €                         1.720,27  

BUS SCHOOLREIS OB  €                         1.420,87  

BUSSEN SCHOOLKAMP GROEP 8  €                         1.664,41  

FAMILIELOPEN   €                             50,00  

SINTERKLAAS  €                         3.700,00  

KERST  €                            800,00  

CARNAVAL  €                            600,00  

PASEN  €                            100,00  

SPORTDAG OB  €                            200,00  

SPORTDAG MB  €                            150,00  

SPORTDAG BB  €                            350,00  

AVONDVIERDAAGSE  €                              50,00  

EINDEJAARSFEEST + MUSICAL  €                            875,00  

EINDEJAARSIJSJE  €                            150,00  

BANKKOSTEN  €                            250,00  

JUBILEUM RESERVERING  €                         2.000,00  

SOEP op ’t stoepje  €                              30,00  

GOEDE DOELEN  €                              20,00  

KONINGSSPELEN  €                              40,00  

BOEKENFAIR  €                              25,00  

ORGANISATIEKOSTEN EN ONVOORZIEN  €                         1.100,00  

SUBTOTAAL KOSTEN  €                       24.527,14  

RESULTAAT  €                               32,70  

 

 

 



 

ACTIVITEITEN EN NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 

Groep 4A 
Bij het taalatelje leeren wij nuuwen woorden . 

En beelden we ze uit met juf Emelie . 

Zoo as vroeger en toekomst . 

Geschreven door Julian 

 

Er zijn nog pietjes in spanje die nu nog door 

De bergen aan het fietsen en ze hebben nu 

Al drie brieven gestuurt  en ze zijn nu bijde grens van spanje naar frankrijk ik hoop dat ze voor 

5 dezember al aan zijn gekomen . 

Geschreven door Emma  

 

                                                                               

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 

 

Gezocht: Boomblazers 
De Boomblazers zijn op zoek naar nieuwe leden! Door doorstroming 

van leerlingen naar het middelbaar onderwijs zijn de Boomblazers op 

zoek naar nieuwe leden; dus vader, moeder, opa of oma geef je op!   

We spelen circa 3 à 4 keer per jaar. Dus wil je de activiteiten van 

de kinderen van dichtbij meemaken? 🎉  

Geef u op bij Mariska Matijssen tel: 06 181 85 251 

 
Rotary Santa Run - 3FM Serious Request 

Altijd al in een kerstmannenpak willen 

rennen? Nu is je kans!  

Op woensdag 21 december 2016 om 

18:00 uur vindt de jaarlijkse Rotary Santa 

Run weer plaats. De Rotary Santa Run is een 

familie loop van circa 3 kilometer waarbij 

honderden kinderen en volwassenen in een 

kerstmannenpak rennen voor het goede doel. 

Laat je verrassen door een bootcamp en een 

spectaculair parcours dwars door het 

prachtige centrum van Breda.  

Wegens groot succes van eerdere edities in 

het Ginneken zijn we er nu weer bij. De 

Rotary Santa Run zal dit jaar vanwege het 

Glazen Huis van 3FM Serious Request in het 

centrum van Breda plaatsvinden.  

3FM Serious Request en het Rode Kruis 

zetten zich in voor slachtoffers van de  

stille killer: longontsteking. Het geld dat 

opgehaald wordt met de Rotary Santa Run 

2016 zal dus volledig naar 3FM Serious 

Request gaan. 

 De kosten bedragen slechts €15 per 

deelnemer. Hierbij draag je niet alleen een 

steentje bij aan het goede doel, maar ontvang je ook een kerstmannenpak, medaille en een 

onvergetelijke avond. Schrijf je nu in via: http://breda.rotarysantarun.nl/inschrijven/ 

 

Hopelijk zien we jou terug bij dit onvergetelijke evenement! 

 

REDACTIE BOOMGEHOORD 
 

Datum kopij aanleveren maandbrief januari 2017 uiterlijk vrijdag 16 december 12.00 uur 

a.s. via e-mail adres: kbsdeboomgaard_nieuwsbrief@inos.nl 

http://breda.rotarysantarun.nl/inschrijven/
mailto:kbsdeboomgaard_nieuwsbrief@inos.nl

