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Beste ouders, verzorgers, kinderen en collega’s, 
 

Op het moment dat u deze Boomgehoord ontvangt, is de herfstvakantie voor de 

kinderen al begonnen. Met het team hebben we op 20, 21 en 31 oktober 

studiedagen. Voor een deel gaat dit over het verstevigen van het LIST-lezen 

wat we vorig jaar op school hebben ingevoerd en voor het grootste deel gaat 

het over onderwijsvernieuwingen en schoolontwikkelingen die we de komende 4 

jaar willen gaan inzetten. Over het algemeen willen we het leerproces voor de 

kinderen betekenisvoller maken. We willen meer ruimte creëren voor 

talentonwikkeling en de kinderen meer kans geven om eigen keuzes te maken. 

Tegelijkertijd willen we de kernvakken (rekenen, lezen en taal) verder 

verstevigen. Hoe we dat precies gaan doen wordt o.a. tijdens deze studiedagen 

onderzocht. In de loop van dit schooljaar zal de school een nieuw beleidsplan 

schrijven, waarin deze plannen concreet zullen worden uitgewerkt. 

 

Er hebben zich een aantal ouders en personeelsleden gemeld om mee te 

denken in de werkgroep schooltijden. Heel fijn. Op basis van die 

aanmeldingen hebben we een werkgroep ingericht van 10 personen.  

Namens de ouders zitten daarin: Liewa Hu, Suzanne Gons, Gerben Geijsel, 

Amanda Hubeek en André Op de Weegh. Namens het personeel: Sandy 

Mangnus, Saskia Heijsman, Lilian van der Bijl, Inge Everts en Mark 

Timmermans. De planning is dat de werkgroep medio april met een uitgewerkt 

plan komt, waarover alle ouders en personeelsleden hun stem kunnen 

uitbrengen. Uitgangspunt voor het nieuwe plan zijn de opmerkingen die door 

ouders en personeel bij de enquête van vorig jaar zijn gemaakt. 

 

Tot slot vraag ik nog aandacht voor een paar schoolafspraken over het 

schoolplein en de poorten. Op dit moment merken we dat er met name bij de 

gele en groene poort veel ouders in de doorgang bij de poort staan te 

wachten, waardoor het voor kinderen heel lastig wordt om er nog door te lopen. 

Dit werd voor een deel veroorzaakt door de hoge heg. De tuinmannen hebben 

die onlangs lager gemaakt, zodat ouders beter zicht hebben op het plein. 

Verder wil ik de ouders vragen om op een grotere afstand van de poort te 

wachten. Bij beide poorten is over het algemeen om de hoek nog veel ruimte. 

Als u duidelijke afspraken maakt met uw kind dat u daar staat te wachten, is 

dat een goed alternatief, waarbij u ook veel overzicht heeft op het plein. 

 

Verder wil ik iedereen er nogmaals op wijzen dat het verboden is om met 

honden op het terrein van school te komen. Liefst ook niet met de hond dicht 

bij de poort blijven staan. Er zijn nu eenmaal een aantal kinderen bang voor 

honden. Ook voor die kinderen moet de toegang tot onze school veilig zijn. 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

Mark Timmermans, 

directeur. 
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Belangrijke data: 

 
Ma 24 oktober t/m vr 28 
oktober 
- herfstvakantie 
 
Ma 31 oktober 
- groepen 1 t/m 8 vrij 

 
Di 1 november 
- bosdag groep 1/2A, H en G  
 
Wo 2 november 
- bosdag groep 1/2B en I 
 
Do 3 november 
- bosdag groep 1/2C en D 
 
Vr 4 november 
- bosdag groep 1/2 E en F 
 
Wo 9 november 
- 4-jarigen vrij 
 
Do 10 november 
- ouderraadvergadering 
 
Za 12 november 
- Sinterklaasintocht Nederland 
 
Di 15 november 
- ouderavond groep 8 
 
Wo 16 november 
- MR-vergadering 
 
Do 17 november 
- ouderavond groep 8 
 
Zo 20 november 
- Sinterklaasintocht Tuinzigt/ 
Westerpark 
 
Wo 23 november 
- 4-jarigen vrij 
 
Vr 25 november 
- verschijning Boomgehoord 
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ACTIVITEITEN EN NIEUWS 
 

Klasbord 
Meer weetjes uit de klas! KLASBORD!  

Vanaf de herfstvakantie zullen alle leerkrachten op de 

Boomgaard gaan starten met Klasbord. Een afgeschermde 

klassenpagina, waarop de leerkrachten foto’s en berichten 

kunnen plaatsten.  

Klasbord is te downloaden als app, waardoor het erg toegankelijk is voor zowel u als voor de 

leerkrachten.  

 

U ontvangt binnenkort van de leerkrachten van uw kind een brief met een uitnodiging.  

Hierop staat een unieke klassencode, zodat alleen ouders van de betreffende klas zich aan 

kunnen melden. De leerkracht bevestigt dan uw aanmelding, waarna u inzage heeft in de 

pagina.  

 

Een aantal leerkrachten werkt al met Klasbord, in dat geval verandert er voor u niets. Wij 

wensen u allemaal heel veel plezier met deze leuke app! 

 

Kom jij bij ons SCHOOLKOOR? 
Sinds een jaar geven we op de Boomgaard muziekonderwijs middels 

123 ZING! Vorig jaar hebben we ons verdiept in het aanleren van 

nieuwe liedjes en dit jaar beginnen we met de leerlijn van 123 ZING 

binnen het muziekonderwijs. Naast de lessen van deze leerlijn zullen 

er ook liedjes gezongen worden in de groep van uw kind. Om op de 

hoogte te blijven en eens mee te luisteren thuis heeft u een brief met 

inlogcode gekregen. 

 

In het kader van zang - en talentontwikkeling van kinderen, willen we op de Boomgaard een 

schoolkoor starten. 

De liedjes die we gaan zingen zullen uit 123 ZING komen. 

 

Op maandagen* van 15:30-16:15 uur in de klas van juf Nanou (groep3C) zullen we gaan 

zingen met elkaar. De kinderen mogen om 15:15 uur met een flesje water/drinken naar mijn 

klas komen. 

*M.u.v. de maandagen waarop bouw/parallel vergaderingen staan gepland en studiedagen die 

op maandag vallen. 

 

Ben jij een leerling uit groep 4 t/m 8 en zing je heel graag, dan is dit schoolkoor misschien iets 

voor jou! 

Maandag 7 november start de eerste repetitie met de koorkinderen. Mits we voldoende 

aanmeldingen hebben...3 leerlingen hebben zich tot op heden aangemeld. 

 

Wil je graag komen zingen in het schoolkoor stuur dan een mail met je naam, groep en 

emailadres voor woensdag 2 november naar nanou.hoorn@inos.nl. 

 

Via de mail krijgen jullie dan meer informatie over o.a. welke maandagen wel/geen koor. 

Ook maken we een koorpagina met een inlogcode aan, zodat de kinderen thuis kunnen 

oefenen en kunnen laten horen welke liedjes ze zingen met elkaar. 

 

Muzikale groet, juf Nanou 

 

 

 

 

  

 

 



 

OUDERRAAD 

 

Boekenfair 
Boekenfair was weer super!  

Voor de 3e keer op rij werd de Kinderboekenweek afgesloten met een Boekenfair. Alle kinderen 

van de groepen 1 t/m 8 hebben weer leuke boeken uitgezocht! 

Het enthousiasme was groot dit jaar, kinderen leefden er echt naar toe. Dat zagen we aan het 
grote aantal boeken dat is ingeleverd  

 

Extra Boekenwurm 

We kregen zelfs zoveel boeken dat alle kinderen een extra Boekenwurm hebben gekregen. 

 

Winnende klas 

De klassen die de meeste boeken hebben ingeleverd zijn: 

1 – 6b Meneer Andrès 

2 - 4c Juf Daniëlle 

3 – 6c Juf Ingrid en Martine  

Zij mochten als eerste van hun bouwjaar de Boekenfair bezoeken. 

 

Bedankt! 

Dankzij hulp van vele ouders is het onze Boekenfair commissie gelukt om weer een 

schitterende dag te organiseren. Grote dank ook aan mevrouw Konings voor het mogen 

gebruiken van haar berging, waar we alle boeken van vorig jaar veilig en droog hebben op 

kunnen slaan. Juf Helma wederom bedankt voor het beschikbaar stellen van je kantoor. 

En natuurlijk willen we alle leerkrachten bedanken voor hun inzet, meedenken en 

enthousiasme! 

 

Veel leesplezier namens de boekenwurmen van de Ouderraad 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 
We hebben er nog een nieuw lid bij: Jessica Vrolijk.  

Welkom bij de ouderraad! 

Volg de ouderraad voor nieuwtjes en updates op facebook: 

www.facebook.com/OuderraadKbsDeBoomgaard 

 

Singelloop 
Op 2 oktober hebben jullie met een flinke groep vanuit de Boomgaard meegelopen met de 

Singelloop in Breda. Wat heeft iedereen hard gerend en goed zijn/haar best gedaan!  

 

De warming up was goed bezocht en ondanks het slechte weer bij de start van de familieloop 

én bij binnenkomst, hebben jullie een mooie sportieve prestatie geleverd. Goed gedaan!  

Tot volgend jaar?! 

Sportieve groet Ouderraad -commissie Singelloop 

 

 

 



 

ACTIVITEITEN EN NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 

Groep 3B 
Op woensdag 5 oktober is de kinderboekenweek begonnen. Het thema is: “ Opa en oma”.  

Zo leuk!!  

 

We waren in de klas het lied al aan het oefenen en we vonden die oma met die luchtgitaar wel 

het leukste… Ha ha !!! 

 

Op het schoolplein hebben we met zijn allen gedanst en gezongen en ook meneer Mark was er 

bij. Zelfs onze juf was als een omaatje verkleed. 

 

Elke dag kwam er een opa of oma voorlezen in de klas en soms zelfs ook uit het lievelingsboek 

van vroeger. 

 

We hebben geknutseld en veel plezier gehad met het thema van de kinderboekenweek.  

Kortom: het was weer een hele fijne tijd in groep 3b. 

Groetjes van groep 3b, juf Sandra en juf Karin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 

 

Aktiviteiten Kinderklub: 
19 Oktober  Halloween aktiviteit 

  2 November  Knutselmiddag 

  9 November  Spelletjesmiddag 

16 November  Knutselmiddag 

23 November  Kleurplaten verven 

30 November  Speciaal voor Sint en Piet 

  7 December  Pompoenen maken 

14 December  Pannenkoekenmiddag 

21 December  Kerststerren en kerstballen maken 

 

Locatie:  De Nieuwe Meidoorn (Meidoornstraat)  

Tijdstip:  13.30 uur t/m 15.00 uur 

Leeftijd kinderen:  4 t/m 10 jaar 

Deelnamekosten: € 0,50 per kind 



 

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN – vervolg -  

 

Sint Nicolaas in Tuinzigt/Westerpark 
Kinder Komitee Tuinzigt/Westerpark organiseert zondag  20 november 2016 een Sint Nicolaas 

intocht met medewerking van zwarte pieten kapel De Bimde Blaozers, Majorette groep & Twirl 

vereniging  Expression en de Friesche Paarden Carrousel-groep Etten-Leur. Er is ook een leuke 

kindermiddag. Bij slecht weer gaat alleen de kindermiddag door in Het Witte Schaap. 

Vertrek van de intocht om 11.00 uur vanaf de parkeerplaats van Basisschool De Boomgaard. 

 

De route:  

Emerweg-Blauwtjes-Groentje-Heideblauwtje-Eikepage-Klaverblauwtje-Bloemenblauwtje-

Aurelia-Distelvlinder-Dagpauwoog-voor de brug links fietspad op langs de vijver naar de 

Argusvlinder-een kleine stop voor Woon-Zorgcentrum Westerwiek-Rechtsaf Tuinzigtlaan-

Magnoliastraat-Kolfbaanstraat-Linksaf Haagweg-Dijklaan-Plataanstraat-Iepstraat-Rechtsaf 

Meidoornstraat-Elsstraat-Sparrenweg-Ahornstraat- rechtsaf Meidoornstraat-rechtsaf 

Pijnboomstraat-Kwakkelhutstraat-Seringenlaan-Laurierstraat-Palmstraat-Jasmijnstraat-

Meidoornstraat. 

 

De intocht eindigt weer bij Basisschool De Boomgaard om ongeveer 13.00 uur. 

 

Kindermiddag:  

13.45 uur  zaal van Café- Zalencentrum Het Witte Schaap open 

14.00 uur  pietenshow Bumble Fun 

14.45 uur  bezoek van Sint Nicolaas met zijn pieten 

16.30 uur einde van de kindermiddag  

 

Sint Nicolaas komt tijdens zijn bezoek de zaal in om de kinderen uit Tuinzigt en Westerpark te 

begroeten en de kinderen t/m 9 jaar die zijn ingeschreven een cadeautje te brengen.  

De kinderen krijgen op de Boomgaardschool en Weerrijsschool inschrijfformulieren mee of deze 

zijn t/m woensdag 16 november af te halen bij Tuinzigtlaan 118 in Breda. 

 

Op zaterdag 19 november komen een aantal zwarte pieten door de wijken collecteren om de 

Sint Nicolaas activiteiten te kunnen bekostigen. 

 

Voor inlichtingen: Jan Verstraeten 06-53978571 

 
Show Mystique 

Mystique is een wervelende, kleurrijke voorstelling met muziek , zang en dans. Helemaal in de sfeer die 

past bij het eind van het jaar.  

Tijdens deze show zullen er drie leerlingen van de Boomgaard als solist en als lid van het kinderkoortje 

Swing optreden. Te weten Feelinde en Kaylen uit groep 7 en Skyler uit groep 6.  

 

Het zou leuk zijn als er bekenden van de school naar deze kanjers 

zouden komen kijken. 

 

Datum:   16 December 2016  

Aanvang:   19.15 uur  

Locatie:   Chassé theater Breda  

Kaarten:  €17.50  

Verkrijgbaar via: Chassé, info@zjokoor.nl, 0622913914, deelnemers aan de show 
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BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN – vervolg -  

 

Breda Actief  

 
                                                 
 

 

 



 

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN – vervolg -  
 

Breda Actief – vervolg –  
 

 

REDACTIE BOOMGEHOORD 
 

Datum kopij aanleveren maandbrief december 2016 uiterlijk vrijdag 18 november 12.00 uur 

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