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Beste ouders, verzorgers, kinderen en collega’s, 
 

De kerstvakantie staat voor de deur. Even een welverdiende rust voor 

leerlingen en leerkrachten. Nog een paar weken en dan zitten we al weer op de 

helft van dit schooljaar. De leerlingen van groep 8 zijn zich al druk aan het 

oriënteren op het voortgezet onderwijs. In januari zijn de 

voorlichtingsbijeenkomsten VO en ontvangen onze leerlingen hun schooladvies 

voor het VO.  
 

Over het voortgezet onderwijs gesproken; bij Markenhage hebben ze het 

afgelopen jaar hard gewerkt. Na de kerstvakantie zullen ze de eerste vleugel 

van hun nieuwbouw in gebruik gaan nemen. Vanaf dat moment trekt daar het 

Orion college bij in. Onze paarse poort wordt dan weer opgeleverd, zodat de 

kinderen bij de schoolwoningen weer langs twee kanten naar binnen kunnen.  

Naast de paarse poort komt de nieuwe ingang voor leerlingen van Markenhage. 

Dat zal even wennen zijn. Het fietspad bij de Iepepage en de Emerweg zal weer 

een stuk drukker gaan worden. We verwachten hier geen problemen met onze 

school, omdat we andere schooltijden hanteren. Als het bij hun druk is, is het 

bij ons rustig en andersom. Markenhage verwacht dat rond de 

carnavalsvakantie de andere vleugel wordt opgeleverd. Vanaf dat moment komt 

ook Michaël college erbij. Die leerlingen plaatsen de fietsen aan de andere kant 

van het gebouw. Daar zullen we niet veel van gaan merken. 
 

Het parkeren in de Wegedoornpage vraagt weer wat aandacht. Auto’s 

mogen aan de rechterkant van de weg met twee wielen op de stoep een korte 

tijd parkeren. Aan de linkerkant mag dat niet. Dit is om de veiligheid van onze 

kinderen te waarborgen. Als aan twee kanten auto’s geparkeerd staan wordt 

het onoverzichtelijk en smal. Langs een groot deel van de weg staan paaltjes, 

waardoor je er niet kunt parkeren. Maar bij de fietspaden staan die paaltjes er 

niet. Ook daar mag je niet parkeren. Dat is namelijk extra gevaarlijk, omdat 

daar ook veel fietsers langs komen. De afgelopen weken heb ik weer signalen 

opgevangen van fietsers die bijna geraakt werden door openslaande portieren. 

Wil iedereen in het belang van onze leerlingen zich aan de verkeersregels 

houden? Dank u wel! 
 

De werkgroep schooltijden is weer bij elkaar geweest. Daar hebben ze 

besloten om 3 verschillende modellen uit te werken in tijd maar ook met het 

kostenaspect voor opvang. De 3 modellen zijn: Een continurooster waarbij de 

woensdagmiddag vrij is en op de andere dagen een kortere middagpauze is, 

Een rooster vergelijkbaar met nu, maar dan juist met een langere middagpauze 

en het model van 5 gelijke dagen, dus dat de kinderen ook op woensdagmiddag 

naar school gaan. Op basis van die modellen gaat de werkgroep de voordelen 

en nadelen goed op een rij zetten. Wordt vervolgd. 
 

Ik wens iedereen namens het team hele fijne feestdagen toe en een nieuw jaar 

in hele goede gezondheid! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Mark Timmermans, 

directeur. 
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Belangrijke data: 

 
Ma 26 dec t/m Vr 6 jan 
- kerstvakantie 
 
Wo 11 januari 
- 4-jarigen vrij  

 
Di 17 januari 
- ouderraadvergadering  
 
Di 24 januari 
- centrale voorlichting groep 8 
 
Wo 25 januari 
- centrale voorlichting groep 8 
- 4-jarigen vrij 
 
Vr 27 januari 
- groepen 1 en 2 vrij 
- verschijning Boomgehoord 
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ACTIVITEITEN EN NIEUWS 
 

Sinterklaas 2016 
Het was ook dit jaar weer erg spannend, maar gelukkig is alles goed gekomen… 

De Pieten Streepje, Slapie, Snoepie en Strikje hadden de boot gemist, omdat Sinterklaas zijn 

mooie schoenen was vergeten. Gelukkig waren zij, na een lange reis, nog net op tijd op de 

Boomgaard om onze kinderen blij te maken. 

Zingen en dansen met de hele school op het schoolplein. 

We hebben er samen met de kinderen een gezellige dag van gemaakt. 

Daarom willen wij iedereen bedanken die er voor gezorgd heeft om er weer een onvergetelijke 

dag van te maken. Vooral Han van de schitterende brandweerauto. 

Maar ook worden de Sint en zijn Pieten Streepje, Slapie, Snoepie en Strikje bedankt voor hun 

komst. DANK JULLIE WEL VOOR ALLES !!! 

 

Groetjes, de Sinterklaascommissie. 

 

KINDERRAAD 
 

Verslag kinderraad 30-11-2016 
Door Bo Gons, secretaris kinderraad 

 

Op de agenda van de tweede Kinderraad vergadering, woensdag 30 

november, stonden; 

 Het goede doel 

 Het schoolplein 

 Eventuele nieuwe punten 

 

Het goede doel 

Zou het leuk zijn om twee doelen naast elkaar te laten lopen? Een doel voor groep 1 tm 4 en 

een doel voor  groep 5 tm 8? Zou de bovenbouw een eigen doel moeten kunnen kiezen? 

Meneer Mark gaat hier verder naar kijken. 

 

Het Schoolplein 

We hebben gesproken over de goals, het Cruijff veld, dingen voor meisjes, meer groen, het 

grasveld tussen de gebouwen. Heel veel leuke ideeën kwamen ter tafel. Na een goed gesprek 

komen we tot de conclusie dat we niet veel meer ruimte hebben voor nieuwe dingen maar 

naar de goals wordt gekeken.  

 

Nieuwe punten? 

Janu: Dieren of planten in de klas? 

Giovinno: Het fietsenstallingprobleem. 

Marit: De gebouwen opvrolijken? 

Eline: Schonere toiletten! 

Louinardo: Deo bij de Gym? 

Bo: Een rondleiding door het nieuwe Markenhage?  

 

Weer een boel goede nieuwe onderwerpen! Wij kijken uit naar de volgende vergadering! 

 



 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

 

Nieuws uit de MR 
De vrijwillige ouderbijdrage gaat naar de ouderraad. Om te zorgen dat er zorgvuldig 

met dit geld omgegaan wordt heeft de MR ook dit jaar weer een onafhankelijke 

kascontrole gedaan. 

Tevens is er gesproken over het effect van de benodigde bezuinigen op het 

formatieplan en hierbij terugkoppeling gevraagd aan de MR. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, wil je er een keer bijzijn als toehoorder meld je 

dan aan via het email adres van de MR: kbsdeboomgaard_mr@inos.nl 

 

 

OUDERRAAD 

 

Afscheid Amanda 
Onlangs heeft de ouderraad afscheid genomen van Amanda als lid van de 

ouderraad. Dank je wel Amanda voor je jarenlange enthousiaste inzet voor alle 

kinderen van de Boomgaard! 

 

                                                                                      

KOBER 
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CJG BREDA 
 

Foto’s van je kind op internet 
 

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, de 

mogelijkheden om informatie en foto’s te delen via sociale media zijn enorm. Als 

trotse ouder wil je misschien het liefst ieder mooi, schattig of hilarisch moment van 

je kind online delen. Maar hieraan zitten ook wat risico’s.  Foto’s kunnen namelijk 

ook door anderen worden gebruikt. Stel jezelf daarom de volgende vragen voordat je 

een foto of filmpje van je kind online zet en leer je kind dit ook te doen. Want vanaf 

een jaar of 9 kan je kind zelf ook allerlei accounts openen. 

 

Wil ik dat iedereen, dus ook een onbekende, deze foto kan zien? 

Foto’s die je online zet, kunnen door iedereen worden bekeken. Én….ook worden gebruikt. Het 

mag niet zomaar, maar het gebeurt. Als je een foto openbaar maakt, kijken er nu eenmaal 

veel meer mensen mee dan wanneer je de foto opslaat in een privé-album. Vraag je voordat je 

een foto online zet dan ook af of je wilt dat ook onbekenden deze foto’s van je kind kunnen 

zien. Liever niet? Plaats ze dan niet of plaats ze in een privé-album. 

 

Is het leuk voor later? 

Foto’s die eenmaal online staan, zijn heel moeilijk weer van internet te verwijderen. Als je kind 

groter wordt, kan het dus geconfronteerd worden met beelden waarvan het liever niet heeft 

dat anderen die kunnen zien, bijvoorbeeld zijn toekomstige werkgever of collega’s.  Hoe zou je 

het zelf vinden als zo’n kinderfoto van jou op internet circuleert? Niet zo tof? Niet plaatsen dan.  

 

Vindt de ander het goed dat ik deze foto plaats? 

Vraag altijd eerst toestemming aan kinderen (of hun ouders) of je hun foto online mag zetten. 

Leer ook je kind om dit te doen én dat die ander de toestemming later ook weer mag 

intrekken. 

 

Foto van je kind weer laten verwijderen 

Als je ziet dat ergens een foto van jouw kind staat zonder dat je dat wilt, vraag dan of deze 

persoon of organisatie die foto wil verwijderen.  

 

Websites over veilig internet 

Op de volgende website vind je veel informatie over veilig gebruik van internet: 

• Mediawijsheid.nl 

• Veiliginternetten.nl 

• Mediaopvoeding.nl 

 

CJG Breda 

Wil je met iemand over gedachten wisselen over dit onderwerp? Of heb je andere vragen over 

opvoeden en opgroeien? Dan kun je bij de School-CJG-er van CJG Breda terecht.  Op jouw 

school is  

Eveline Pijnenborg. E-mail: eveline.pijnenborg@cjgbreda.nl  De School-CJG-er is er niet alleen 

voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, maar ook van leerkrachten, docenten, 

medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere professionals en vrijwilligers die met 

kinderen en jongeren werken. CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per 

mail naar info@cjgbreda.nl  

 

                                                                               
 

REDACTIE BOOMGEHOORD 
 

Datum kopij aanleveren maandbrief januari 2017 uiterlijk vrijdag 20 januari 12.00 uur a.s. 

via e-mailadres: kbsdeboomgaard_nieuwsbrief@inos.nl 
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