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Beste ouders, verzorgers, kinderen en collega’s, 

 

Dit is de eerste Boomgehoord van dit schooljaar. We zijn intussen weer goed 

gestart. Soms in een nieuwe groep, maar meestal in een bekende groep met 

een nieuwe leerkracht.  

 

Iedereen heeft een kalender ontvangen met daarop de belangrijkste praktische 

informatie over onze school. Aanvullende informatie staat in de schoolgids die u 

van de website kunt downloaden. Helaas zijn er een paar kleine foutjes in de 

kalender geslopen. Zo zijn de kinderen op 23 december de hele dag vrij en niet 

alleen de middag. En op 12 april zijn alle 4-jarige kinderen vrij. De 

doorschuifmiddag op 11 juli is voor groep 1 t/m 7 (en niet 3 t/m 7). 

 

Ik heb wat vragen gekregen over waarom we dit jaar op 6 december geen vrij 

geven. Ieder jaar opnieuw moeten we keuzes maken over de vrije dagen van 

de kinderen. Vaak worden die gekoppeld aan studiedagen voor het team en/of 

aan bijzondere dagen in het jaar. Ieder jaar pakt dat aantal vrij in te delen 

dagen wat anders uit.  

Zo hadden we vorig jaar veel ruimte voor extra vrije dagen en konden we een 

hele juni week vakantie geven. Dit jaar hebben we er juist heel weinig en is er 

dus ook geen juni week. Voor de effectiviteit hebben we dit jaar gekozen voor 

twee aaneengesloten studiedagen voor het team. Die hebben we op 20 en 21 

oktober geplaatst, waardoor er een extra lange herfstvakantie ontstaat.  

Ook hebben we dit jaar gekozen voor een hele dag met Goede Vrijdag (vorig 

jaar een halve dag) en een hele dag voor de Kerstvakantie (omdat Kerst gelijk 

de dag daarna al begint) Let op, dit laatste staat dus verkeerd op de kalender! 

Door deze keuzes hadden we geen ruimte meer voor een vrije dag op 6 

december. 

Het vastleggen van deze vrije dagen gaat altijd in overleg met de MR. Zij 

moeten daarop instemmen. Dat is dus ook dit jaar keurig gedaan. Als uit de 

evaluatie van dit jaar blijkt dat we toch meer aan vrij met Sinterklaas hechten 

dan bijvoorbeeld met Kerst of Pasen, dan kunnen we dat voor volgend jaar 

weer meenemen in de keuzes die we dan weer maken. 

 

De maand oktober staat in het teken van de Kinderboekenweek en de herfst. 

We grijpen de Kinderboekenweek weer aan om flink aan boekpromotie te doen. 

Natuurlijk is onze eigen schoolbieb weer gestart, met dank aan de vrijwilligers 

die dit mogelijk maken! En de ouderraad organiseert voor het derde jaar alweer 

een mooie boekenfair. Er is natuurlijk een lekker lange herfstvakantie en 

aansluitend gaan de kleuters traditioneel weer naar de bossen. Kortom, een 

maand met veel bijzondere activiteiten. 

 

Ik wens iedereen een heel goed schooljaar toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
Mark Timmermans, 

directeur. 
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Belangrijke data: 

 
Wo 5 oktober 
- 4-jarigen vrij 
- Kinderboekenweek 
 
Wo 12 oktober 
- ouderraadvergadering  
 
Zo 16 oktober  
- einde Kinderboekenweek 
 
Wo 19 oktober 
- 4-jarigen vrij 
 
Do 20 oktober  
- groepen 1 t/m 8 vrij 
 
Vr 21 oktober  
- groepen 1 t/m 8 vrij 
- verschijning Boomgehoord 
 
Ma 24 oktober t/m Vr 28 
oktober 
- Herfstvakantie 
 
Ma 31 oktober 
- groepen 1 t/m 8 vrij 
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ACTIVITEITEN EN NIEUWS 

 

Even voorstellen: Plusklas op de Boomgaard 
Dit schooljaar gaan we op de Boomgaard starten met proefperiode voor een plusklas.  

De plusklas op de Boomgaard is bedoeld voor kinderen die naast de extra uitdaging die ze in 

de klas krijgen, nog wat extra uitdaging zouden kunnen gebruiken. Kinderen die naar Eureka 

gaan, krijgen deze extra uitdaging al en gaan daarom alleen bij zeer hoge uitzondering naar de 

plusklas op de Boomgaard.  

 

Het lokaal van de plusklas is op het hoofdgebouw meteen het eerste lokaal als je binnenkomt 

(via de blauwe poort). Op dinsdagen ga ik daar met groepen van maximaal 12 kinderen aan 

het werk. Het jaar wordt verdeeld in 4 periodes. De kinderen komen op dinsdagen per cluster 

naar de plusklas: 

8.45 – 10.45  groep 8 (eerste helft van het schooljaar)  

   groep 7 (tweede helft van het schooljaar) 

11.00 – 12.00 groep 3 / 4 

13.00 – 13.30 groep 1 / 2 

13.45 – 15.15 groep 5 / 6 

De kinderen gaan onder andere aan de slag met filosoferen, leren leren, mindset, plannen en 

samenwerken. 

Voor deze proefperiode hebben de leerkrachten van het afgelopen schooljaar in overleg met de 

leerkrachten van het huidige schooljaar bepaald voor welke kinderen de plusklas een welkome 

aanvulling zou zijn. Met deze kinderen ga ik van start. Ouders van deze kinderen krijgen via de 

mail te horen dat hun kind hiervoor in aanmerking komt. 

Ik heb er heel veel zin in om met de plusklas van start te gaan. Zo’n eerste jaar is een leerjaar 

dus voor vragen en opmerkingen, ben je op dinsdagen na schooltijd altijd welkom.  

Groetjes, Esther (van Wijk) 

 

123 ZING / Meld je aan 
 

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. 

(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. 

Op maandag 10 oktober om 15:30 - 16:15 uur is het nader kennismaken met elkaar in de klas van 

juf Nanou, voor ouders en kind.  

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

voor vrijdag 7 oktober naar nanou.hoorn@inos.nl. 

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

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.  

 

Een muzikale groet, juf Nanou 

 



 

ACTIVITEITEN EN NIEUWS – vervolg -  

 

Oproep nieuwe redactie maandbrief Boomgehoord  
Sinds 2013 maken wij, Marlon en Wendy, met veel plezier iedere maand de 

Boomgehoord. Op vrijdagmiddag met een kopje thee lezen wij alle stukjes door 

die zijn ingezonden en geven ze een plaats in de maandbrief en passen we ze 

aan aan de huisstijl. In ongeveer 3 uur hebben we dan voor iedereen weer een 

leuke nieuwsbrief met alle ins en outs rondom schoolactiviteiten. 

Eind 2017-2018 zijn onze oudste kinderen van school en vinden we het tijd om 

het stokje door te geven. Dit lijkt nog ver weg, maar uiteraard willen we het 

goed kunnen overdragen. 

Vind je het leuk om samen met een andere ouder/verzorger deze taak op je te 

nemen, stuur dan een mailtje naar kbsdeboomgaard_nieuwsbrief@inos.nl. Ook 

als jullie meer informatie willen, dan kunnen jullie ook een mailtje sturen en 

zullen we contact met jullie opnemen. 

 

 

OUDERRAAD 

 

Nieuws van de ouderraad                                                                                              
Afscheid aftredende leden 

Met grote dankbaarheid hebben we aan het einde van vorig schooljaar afscheid 

genomen van een aantal ouderraadsleden. Jarenlang hebben zij zich met 

enthousiasme ingezet, ieder op zijn/haar eigen manier. Angela, Corette, Eduard, 

Marga, Sanneke en Yvonne hartelijk dank voor jullie hulp en inzet! 

 

Welkom nieuwe leden 

Dit nieuwe schooljaar starten we met een groot aantal nieuwe leden. Vanaf nu dragen deze 

ouders hun steentje bij in de ouderraad: Diana van den Muysenberg, Frank Pals, Jef Houtepen 

en Liesbeth Krijnen 

Een warm welkom voor jullie! 

 

Nieuw dagelijks bestuur 

Het nieuwe schooljaar gaan we in met een nieuw dagelijks bestuur, graag stellen we deze even 

voor: 

Hanneke van den Boom – Voorzitter 

Frank Pals & Jef Houtepen – Penningmeesters 

Kirsten van Loon – Secretaris 

 

Extra handjes en groepsouders 

Graag willen we alle groepsouders en extra handjes bedanken voor hun inzet en bijdrage in 

het afgelopen schooljaar. Mede dankzij jullie kunnen we terugkijken op een gezellig en 

geslaagd schooljaar! 

 

De ouderraad heeft sinds kort haar eigen facebook pagina.  

Hierop laten we zien wat we doen om het voor de kinderen extra leuk 

te maken!  

Volg ons op ouderraad Kbs De Boomgaard Breda. 

 

Mocht u vragen hebben over de ouderraad of een keer een 

vergadering bij willen wonen: 

kbsdeboomgaard_oudervereniging@inos.nl 
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OUDERRAAD – vervolg -  

 

Groepsouders 
Ook dit jaar organiseert de ouderraad voor alle groepsouders een groepsouderavond. Een 

avond waarop we nieuwe groepsouders informeren en tips en ervaringen uitwisselen. De 

groepsouders ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

Heeft je klas nog geen groepsouder en je twijfelt of het iets voor jou als ouder is? Vraag het 

‘handboek Groepouders’ op bij de ouderraad. Hierin staat kort en bondig praktische informatie 

en tips. Stuur een mail naar kbsdeboomgaard_oudervereniging@inos.nl 

 

Boekenfair: vrijdag 14 oktober 
Wegens het grote succes, organiseren we ook dit jaar weer een leuke 

boekenfair tijdens de Kinderboekenweek.  

De boekenfair zal vrijdag 14 oktober gehouden worden voor alle 

groepen van de Boomgaard. 

Want wij vinden lezen belangrijk en willen dat ieder kind de mogelijkheid 

krijgt te ontdekken hoe leuk lezen is! 

 

Het is de bedoeling dat de kinderen van tevoren kinderboeken inleveren. 

Hiervoor ontvangen ze zogenaamde boekenwurmen, waarmee ze op de 

boekenfair weer andere boeken kunnen uitzoeken.  

We hebben al heel wat boeken verzameld, maar de boekenfair is voor de 

gehele school dus we kunnen nog steeds boeken gebruiken, vooral op de 

wat hogere leesniveaus. 

 

Boeken gezocht 

Dus, heb je boeken over, of weet je buren, ooms en tantes of andere mensen die leuke 

kinderboeken over hebben. Lever ze in!  

Geschikte boeken zijn: voorlees-prentenboeken, boekjes voor startende lezers, leesboeken 

en stripboeken geschikt voor 5-13 jaar.  

Niet geschikt zijn baby- en peuterboeken en beschadigde boeken. 

 

Hoe meer boeken we krijgen, hoe meer keuze er is voor de kinderen tijdens de boekenfair. 

 

Inleveren en boekenwurmen 

Alle kinderen krijgen in ieder geval 1 boekenwurm, ongeacht of er boeken ingeleverd worden. 

Daarnaast kunnen kinderen extra boekenwurmen sparen door boeken in te leveren. Kinderen 

uit groep 1-2 krijgen max. 2 boekenwurmen, uit groep 3-8 max. 6 boekenwurmen. Meer 

boeken inleveren mag natuurlijk wel! 

 

Per ingeleverd boek spaar je ½ boekenwurm. Een dik boek in nette staat levert 1 hele 

boekenwurm op. Een normaal boek op de boekenfair ‘kost’ 1 boekenwurm en een net dik boek 

2 boekenwurmen. 

 

Dit jaar gaat het inleveren anders dan voorgaande jaren. Boeken kunnen nog ingeleverd 

worden op: 

 

 

Woensdag 5 oktober van 12.00 tot 13.00 uur in de aula van het hoofdgebouw 

 

De boeken graag in een tas voorzien van naam kind, klas en aantal boeken. 

 

De boekenwurmen worden door de leerkracht vlak voor de boekenfair aan 

de kinderen uitgedeeld. 

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze aan ons stellen via het mailadres: 

kbsdeboomgaard_oudervereniging@inos.nl 

 

Alvast bedankt voor de boekenbijdrage! 

Ouderraad Commissie Boekenfair 
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ACTIVITEITEN EN NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 

Groepen 1 en 2 
 De eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar zitten er al op. 

We startten bij de kleuters met het thema verkeer. 

 

Belangrijk was, dat ze leerden opletten in 

het verkeer, zodat ze weer veilig naar 

school kunnen; oversteken via een 

zebrapad, wachten bij de stoeprand en 

vooral kijken!!! 

Er werd al volop geknutseld rondom dit 

thema en alle vakantieverhalen zijn 

uitgewisseld. 

 

In week 3 gaan we verder met het thema 

"familie", dus je kunt met je kind al de 

foto's van de stamboom, trouwfoto's, foto's van de baby, peutertijd, gaan verzamelen. 

 

Hieronder nog een foto van knutselende kinderen uit de klas van juffrouw JO. 

Dat het een gezellig jaar mag worden voor ons allemaal! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Groep 5A 
In groep 5A hebben we geschiedenis gedaan. Schrijven hebben we geleerd dat aan een begin 

van een zin een hoofdletter moeten schrijven en punten aan het einde van een zin. Rekenen 

gedaan deelsommen geleerd en verhaalsommen. Huiswerk van de tafels meegekregen. En 

elke ochtend doen we lezen. Geknutselt een uil gemaakt, een boom en ook een portret. We 

gaan nog aardrijkskunde en natuur doen. En als je jarig bent mag je een sterretje aansteken. 

En dit doen wij in groep 5A.  

Sienna 

 

In groep 5 doen we heel veel. Zoals tafels en kijk naar de klok om te oefenen. En we doen 

rekenen en taal. En we doen ook geschiedenis, daar kan je van leren. We hebben ook pauze 

en we gaan ook eten en drinken. En we gaan ook nog op schoolreisje. En als iemand jarig is 

vieren we feest. En gisteren hadden we geen feest maar was het foto dag, volgende week 

mogen de broers en zussen. Dit was mijn verhaal van de Boomgaard.  

N'nato  

 

Het is heel leuk in groep 5A maar het is wel wat moeilijker dan in groep 4. Maar we doen ook 

vaak leuke dingen zoals knutselen en we hebben al een verjaardagskalender gemaakt. En nu 

zijn we bezig met een hele mooie boom. Maar hoe het verder gaat in groep 5 weet niemand. 

Jochem  

 

In groep 5 leren we geschiedenis. Geschiedenis ging over Romeinen. De Romeinen waren 

grote legers. Er waren ook Germanen die waren niet zoals de Romeinen. Germanen waren 

boer of boerin.  

Enja  



 

CJG BREDA 
 

Contact! – Opvoedweek 2016 
Contact is het thema van de Opvoedweek 2016 die 

plaatsvindt in de week van 3 tot en met 7 oktober. Ook dit jaar organiseert CJG 

Breda weer verschillende activiteiten bij jou in de wijk. Zo kun je een ‘High Five-

diner voor twee winnen’ en het spel ‘Schatten van ouders’ spelen. 

 

Win een High Five-diner voor twee 

Wil jij je zoon/dochter/vader of moeder een High Five geven? Vertel ons waarom en win een diner 

voor twee bij de Rooi Pannen op 6 oktober. Dit doe je door uiterlijk 2 oktober een mail te sturen 

naar: prijsvraag@cjgbreda.nl. Kinderen vanaf zes jaar en hun ouders kunnen deelnemen. De 

winnaars worden op 3 oktober bekend gemaakt. 

 

Speel het opvoedspel: ‘SCHATTEN VAN OUDERS’ 

Kun jij het woord bedtijd tekenen? Of een hangplek uitbeelden? Wat is jullie beste gezinsgrap? En 

durf jij te vertellen wat jij je grootste opvoedblunder vindt? Laat je verrassen door dit nieuwe spel 

voor ouders van jonge en puberkinderen. Op www.cjgbreda.nl/opvoedweek kun je lezen waar je 

het spel bij jou in de wijk kunt spelen.  

 

CJG Breda 

Voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien kun je terecht bij de School-CJG-er van 

CJG Breda. Op jouw school is dit: Eveline Pijnenborg, e-mail: eveline.pijnenborg@cjgbreda.nl   

Iedere maandag is zij tussen 12.00-14.00 uur op school aanwezig. Eveline zit in het kamertje 

van Elly Vermaas in de aula van het hoofdgebouw.  

Hoe groot of hoe klein je vraag ook is, de School-CJG-er zoekt samen met jou naar 

oplossingen die voor jou en in jouw situatie werken, zodat je zelf weer verder kunt.  

 

CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar info@cjgbreda.nl .  

     
 

KOBER 
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BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 

 

Laat je talent zien op TV 

Altijd al gedroomd om op televisie te komen? Dan is nu je kans!  

Chatime TV maakt in november een super cool programma:  

In De Lift.  

 

Zang, dans, moppen, show, alles kan. Schrijf je in en laat weten 

dat jij er helemaal voor gaat. Laat je talent zien aan Breda, doe 

mee en wie weet word jij ontdekt! Blijf niet dromen en geef je op! 

Wie weet sta jij binnenkort In De Lift bij Nieuwe Veste. Een 

voorwaarde: je moet wel tussen de 8 en 16 jaar zijn.  

Mail naar redactie@chatime.nl en dan zien wij elkaar snel in de 

lift! 

 

 

Planning Kinderclub 
 21 september  Quiz 

 28 september  Feestje 

 05 oktober  Herfststukje maken 

 12 oktober   Bingo 

  

Let op: vanaf woensdag 28 september zit de Kinderclub voortaan in de Meidoorn zelf 

(Meidoornstraat 115). 

 

Proeflesweek Nieuwe Veste 

 

 

 



 

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN – vervolg -  

 

Breda Actief 

 

 

REDACTIE BOOMGEHOORD 
 

Datum kopij aanleveren maandbrief november 2016 uiterlijk vrijdag 14 oktober 12.00 uur 

a.s. via e-mailadres: kbsdeboomgaard_nieuwsbrief@inos.nl 
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