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Beste ouders, verzorgers, kinderen en collega’s,
De zomervakantie komt steeds dichterbij. Daarmee ook het einde van het
schooljaar. Een spannende tijd. De kinderen horen in welke groep en welke
leerkrachten ze volgend jaar komen. Ze krijgen allemaal het rapport en gaan
afscheid nemen van de huidige leerkrachten.
Maar er is nog meer te doen.
Zoals u vorige week in de mail heeft kunnen lezen, sluiten we met onze school
aan bij de landelijke actiedag PO (POinactie) op dinsdag 27 juni a.s. Dat
betekent dat onze deuren tot 09:35 uur gesloten blijven, dat de inloop begint
om 09:35 uur en de lessen starten om 09:45 uur. Daarna hanteren we weer de
gewone schooltijden. Wij verzoeken u om tot die tijd uw kinderen zelf op te
vangen. Kinderen die normaal gesproken op die dag gebruik maken van de
voorschoolse opvang van Kober, worden daar tot 09:35 uur opgevangen.
We beseffen dat we daarmee heel wat ongemak veroorzaken bij vele gezinnen.
We doen dat ook niet graag, maar nu is de actiebereidheid onder het personeel
heel groot. Er worden al enkele jaren signalen afgegeven aan de overheid dat
de balans binnen het primair onderwijs erg scheef is, maar die worden nooit
serieus genomen. U heeft waarschijnlijk ook wel gemerkt dat het ziekteverzuim
onder het personeel vrij hoog is en dat we steeds moeilijker vervangers kunnen
krijgen (met het gevolg dat we klassen moeten opsplitsen en wellicht
binnenkort zelfs naar huis moeten sturen). Op die manier kunnen we niet het
onderwijs geven dat de kinderen verdienen.
We hopen dat u solidair bent met deze actie en dat u de petitie mee wilt
ondertekenen op www.pofront.nl, waardoor het signaal alleen maar sterker
wordt. Als de regering bij de formatiebesprekingen laat weten dat ze deze
kwestie serieus mee gaan nemen, hoeven er mogelijk in september geen
vervolgacties te komen. Bij voorbaat hartelijk dank!

Belangrijke data:
Di 27 juni
- POinactie (zie voorwoord)
Do 29 juni
- feestmiddag 35 jaar Boomgaard
Vr 30 juni
- feestdag 35 jaar Boomgaard
Wo 5 juli
- 4-jarigen vrij
- vergadering MR
Vr 7 juli
- rapport groepen 3 t/m 8
Di 11 juli
- doorschuifmiddag groep 1 t/m 7
- groep 8 middag vrij
Vr 14 juli
- groepen 1 t/m 8 middag vrij
- verschijning Boomgehoord

Aan het begin van het nieuwe schooljaar bestaat onze school 35 jaar. We
gaan dat vieren op 29 en 30 juni. Het thema van dit feest is: “De Boomgaard
showt zichzelf”. Op donderdag 29 juni zullen we om 13:00 uur de
feestelijkheden op een bijzondere manier openen met o.a. een taartenparade
voor alle kinderen. Op het eind van die middag komt de wethouder om samen
met ons de nieuwe straatnaam te onthullen van het pad in Westerpark. De
kinderen horen dan gelijk wie de winnaars zijn van de wedstrijd van de mooiste
straatnaam.
Op vrijdag 30 juni volgen de kinderen allemaal verschillende workshops en zijn
er zeer bijzondere optredens. We sluiten deze dag om 14:45 uur af met een
slagwerk spektakel rond de vijver in het park. U bent daar uiteraard ook van
harte voor uitgenodigd. U kunt het beste plaats nemen aan de kant van de
Argusvlinder. Het worden voor de kinderen unieke dagen die ze niet snel zullen
vergeten.

Met vriendelijke groet,
Mark Timmermans,
directeur.
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ACTIVITEITEN EN NIEUWS

De plusklas op De Boomgaard gaat door!
De plusklas op De Boomgaard mag volgend schooljaar, ondanks alle bezuinigingen, verder
gaan. Daar zijn we heel blij mee. De samenstelling van de groepen en de tijden blijven
zoals het dit schooljaar was:
08.45 uur - 10.45 uur
groep 7 / 8
11.00 uur – 12.00 uur
groep 3 / 4
13.00 uur – 13.30 uur
groep 2
13.45 uur – 15.15 uur
groep 5 / 6
Er worden wel wat aanpassingen gedaan in het toelaten van de kinderen bij de plusklas.
Voor kinderen die in aanmerking komen voor de plusklas, wordt door de groepsleerkracht een
aanmeldingsformulier naar de IB-er gestuurd. Op basis van de ingevulde gegevens, bepaalt de
IB-er of een kind wel of niet toegelaten kan worden. Dan wordt er gekeken of er plaats is. Om
kinderen goed te kunnen begeleiden hebben we in de plusklas een maximum van 12 kinderen
per groep gesteld. Bij een wachtlijst, wordt er door de IB-er gekeken welke kinderen het meer
nodig hebben, of welke kinderen nog niet geweest zijn. Een plaats in de plusklas is daarmee
voor een beperkte periode en heeft geen zekerheid voor het hele schooljaar.
Een jaar in de plusklas is verdeeld in 4 blokken. Kinderen zitten altijd 1 heel blok in de
plusklas, daarna wordt bekeken hoe het ging en met IB overlegd of het nog een blok kan
blijven.
Omdat deze procedure echt anders is dan hoe het tot nu toe ging, stopt aan het einde
van dit schooljaar voor alle kinderen de deelname aan de plusklas. De huidige
groepsleerkrachten vullen, wanneer zij dat nodig vinden, voor het nieuwe schooljaar een
aanmeldingsformulier in. Alle kinderen worden zo opnieuw bekeken en eerlijk met anderen
vergeleken.
Met vriendelijke groeten,
Esther van Wijk (leerkracht plusklas)

35-jarig bestaan van De Boomgaard: viert u mee?
De Boomgaard showt zichzelf aan de buurt. Alle ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, neven en
nichten, iedereen is welkom!
Donderdag 29 juni van 14.45 uur–15.15 uur
Feestelijke onthulling straatnaambordje door wethouder Haagh, directeur Mark
Timmermans en een paar kinderen.
Vrijdag 30 juni van 10.30 uur-11.30 uur en van 13.30 uur-14.30 uur
Foto expositie in de aula van de school over de geschiedenis van de school en buurt
De koffie staat klaar!
Vrijdag 30 juni van 14.45 uur-15.15 uur
SLAGWERK SPEKTAKEL rondom de vijver van de Westertuin. U kunt kijken aan de kant van
de Argusvlinder.
Het kan dus voorkomen dat er wat geluidsoverlast is op deze 2 dagen. Bij voorbaat onze
excuses daarvoor.
We hopen u allen te mogen ontmoeten.
Vriendelijke groet, namens de feestcommissie 35 jaar bestaan van “ Kbs De Boomgaard”

OUDERRAAD

Vacatures ouderraad basisschool de Boomgaard
 Zie je graag blije kinderen en vind je het leuk om activiteiten voor
kind(eren) te organiseren? Ben jij een nieuw commissie lid?
 Ben jij die schakel tussen ouders, kinderen en school en lijkt het je
leuk een team gemotiveerde ouders aan te sturen? Ben jij onze
nieuwe voorzitter?
 Wil je graag wat dichter bij de basisschool van je kind(eren) ‘staan’?
Is sponsoring of communicatie ‘jouw ding’?
Dan is de Ouderraad op zoek naar jou!
Als ouderraad vertegenwoordigen wij de ouders en ondersteunen we de school bij de
organisatie en uitvoer van diverse activiteiten. Voor het komende schooljaar zijn we op zoek
naar:
Een Voorzitter
Als voorzitter zorg je, samen met de penningmeester(s) en secretaris (het dagelijks bestuur),
voor de vertegenwoordiging van de ouderraad (OR). Taken zijn o.a. het voorbereiden en leiden
van vergaderingen, begeleiden en motiveren van OR leden, maken van het jaarverslag en het
organiseren van de jaarvergadering.
Commissie leden
Als commissie lid help je actief mee met activiteiten zoals de vieringen van Sinterklaas, Kerst,
Carnaval, Pasen, de sportdagen, boekenfair en het eindejaarsfeest. De taken hierin zijn zeer
divers: van het organiseren, meedenken, uitzoeken tot het daadwerkelijk begeleiden op de
dag zelf. Waarbij iedereen kan doen waar hij/zij goed in is en beschikbaar voor is.
Dit doe je niet alleen! De commissie van de ouderraad werkt nauw samen de schoolcommissie
met leerkrachten en onderwijsassistenten. Daarnaast is er voldoende hulp van de OR en
andere ouders zodat je het vooral samen doet. Voorafgaand aan het schooljaar bepalen we
samen de commissie indeling, dus wie welke activiteiten gaan doen.
OR lid Sponsoring
Als OR lid sponsoring help je actief sponsoren te werven en afspraken mee te maken zodat we
met goed budget nog mooiere dingen kunnen doen.
OR lid Communicatie
Als OR lid communicatie deel je enthousiast in woord en beeld o.a. OR nieuws, de
voorbereiding en het verloop van de activiteiten met school en met ouders.
Wij bieden je een afwisselende functie, een leuk, enthousiast en gemotiveerde groep
ouderraadsleden, een serieuze relatie met de ouders/opvoeders, schoolleiding,
medezeggenschapsraad, andere INOS OR besturen en bovenal heel veel enthousiaste en
vrolijke reacties van “onze” Boomgaard kinderen.
Kom kennismaken tijdens de Ouderraad vergadering
De data hiervoor vind je op de schoolkalender en op onze facebookpagina. Ook kun je
ouderraad leden aanspreken tijdens de activiteiten op school zoals het jubileumfeest. Zij
vertellen je graag meer over het organiseren van deze leuke en gezellige activiteiten op school
die net die extra’s geven die zo nodig zijn voor een leuke schooltijd.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten?
Neem contact met ons op via: kbsdeboomgaard_oudervereniging@inos.nl of telefonisch via
onze secretaris Kirsten van Loon: 06-54335958

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

Vormsel groep 8
Gaat uw kind volgend schooljaar naar groep 8
en zal hij/zij misschien wel meedoen met de vormselvoorbereiding?
Geeft u dan de naam- en adresgegevens van uw kind door aan de
vormselwerkgroep. Wij zorgen er dan voor dat u op tijd alle informatie
binnen krijgt. Alvast 2 data voor in uw agenda:
Dinsdagavond 19 september 2017 om 20.00 uur:
Informatieavond in de sacristie van de kerk O.L.V. ten
Hemelopneming in Prinsenbeek.
Vrijdagavond 26 januari 2018 om 19.00 uur:
vormselviering.
De vormselviering heeft dit jaar plaats in de kerk H. Martinus, Haagsemarkt
4 in Breda.
Het e-mailadres van de werkgroep is: vormselwerkgroep@hotmail.nl
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