Nieuwsflits 5 september 2017
Van de leerlingen administratie
Tussen 24 augustus en 5 september heten wij onderstaande leerlingen welkom op de
Bomans!
Groep 6a: Celina, Groep 1-2a: Adam, Groep 6b: Amin, Groep 1-2d:Emir, Groep 3b:Amani,
Groep 4-5:Aya en Groep 1-2d: Daniek.
Wij wensen jullie en jullie ouders een fijne “Bomans” tijd!
Wij hebben afscheid genomen van Thalia uit groep 7. Zij is met haar moeder terug naar
Curacao.
Wij wensen jullie een fijne tijd toe op Curaçao!
Informatieavond dinsdag 5 september

Vanavond bent u van harte welkom op onze informatieavond.
In onderstaand schema kunt u zien, waar wij u, op welk moment verwachten. Stel, u heeft een kind
in groep 4 en een kind in groep 6, dan verwachten wij u in de klas bij de leerkracht van uw kind. U
bent dan helaas niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij het algemene deel in de speelzaal. Wij
zullen u het komende schooljaar weer via de Nieuwflits op de hoogte houden van de
schoolontwikkelingen.
Graag tot vanavond, vanaf 18.45 uur staat de koffie en thee klaar! Bent u niet in de gelegenheid om
aanwezig te zijn? Wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren)?

19.00-19.45 uur

20.00-20.45 uur

Groep 1-2, 3A en 3B, 4 en 8

Groep 4-5, 5, 6A, 6B en 7

U wordt verwacht in de
speelzaal.

U wordt verwacht in de klas
van uw kind.

Groep 4-5, 5, 6A, 6B en 7

Groep: 1-2, 3A, 3B, 4 en 8

U wordt verwacht in de
speelzaal van de school.

U wordt verwacht in de klas
van uw kind.

HERHAALD BERICHT Schoolkosten schooljaar 2017-2018
De schoolkosten voor dit schooljaar bestaan uit;
 Vrijwillige ouderbijdrage € 27
 Schoolreis groep 1 t/m 7 € 28
 Overblijf € 70
 Kamp groep 8 € 80
Wij willen u vriendelijk verzoeken dit zo spoedig mogelijk over te maken op het rekeningnummer van
de Oudervereniging IBAN NL 21 INGB 0000 29 14 18 t.n.v. Oudervereniging Godfried Bomansschool
onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep. De bijdrage voor de overblijf moet
betaald zijn voor 1 oktober a.s. Wanneer dit bedrag niet voldaan is, kan uw kind helaas geen
gebruik maken van de overblijffaciliteiten. Met de directie kunt u eventueel een betaalafspraak
maken.
 Indien u een automatische incasso hebt afgegeven, worden de schoolkosten in de eerste
week van oktober afgeschreven.
Taalondersteuning bij de kleuters
Net als voorgaand schooljaar zijn wij op zoek naar ouders die ons als kleuterleerkrachten kunnen
ondersteunen bij het geven van taalondersteuning aan zowel tweetalige kinderen als kinderen met
een taal- of spraakachterstand. Enkele ouders hebben zich al aangemeld om ons te helpen, dit
stellen wij zeer op prijs! Als taalondersteuner vragen wij u om een klein groepje kleuters (maximaal 4
kinderen per groepje) ongeveer een kwartiertje te begeleiden bij het uitvoeren van talige
activiteiten. U kunt hierbij denken aan het voorlezen van prentenboeken, het naspelen van
alledaagse handelingen en het benoemen van deze handelingen en het doen van woordspelletjes. De
taalondersteuningsactiviteiten zullen tijdens een informatiebijeenkomst verder worden toegelicht
door zorgcoördinator van groep 1 t/m 3, Susan van Eijk. De datum en tijd van deze bijeenkomst
wordt later naar de hulpouders gecommuniceerd. Wellicht kunt u, voordat u uw kind(eren) ophaalt
van school, een kwartiertje taalondersteuning bieden, wij hopen op uw hulp! Om uzelf aan te
melden, kunt u Susan van Eijk e-mailen via svaneijk@godfriedbomansschool.nl De dag(en) en tijd(en)
waarop u beschikbaar bent, kunt u vermelden in de e-mail. Bij voorbaat dank voor uw aanmelding!
Gymrooster
Het gymrooster hebben wij op onze website geplaatst, u kunt dit vinden onder het kopje groepen.
Steffi; uitslag kampioenschappen
Op 25 en 26 augustus heeft Steffi meegedaan met de Nederlandse
Kampioenschappen paardrijden.
Steffi is individueel 9de geworden en dat is een geweldige prestatie! Goed
gedaan Steffi, wij zijn trots op jou!
Knutselen voor het Strandwalfestival
Woensdag 30 augustus hebben we op school geknutseld voor het Strandwalfestival dat in het
weekend van 9 en 10 september plaats zal vinden in Rijswijk.
De groepen 1 tot en met 4 en de groepen 4/5 tot en met 8 zijn tijdens deze knutsel verdeeld en
hebben
samen
geknutseld
binnen
het
thema
jong
&
oud
en
dieren.
Vandaag gaat een groep leerlingen uit groep 7 samen met juf Désiree naar het Onderwatershof toe,
om onze knutselwerken daar een mooi plekje te geven. Tijdens het Strandwalfestival kunt u de
knutselwerken bekijken!

Personeel
Nieuwe vakleerkracht bewegingsonderwijs
Zoals u weet gaat Nick ons verlaten per 1 oktober a.s. Wij vinden het ontzettend fijn om u te kunnen
laten weten dat wij per 1 oktober a.s. een nieuwe vakleerkracht bewegingsonderwijs hebben. Zijn
naam is Joren Noorlander. Wij wensen Joren een sportieve en fijne tijd toe op de Bomans. Vandaag
heeft Joren ingevallen voor de zieke meester Nick, dus veel kinderen hebben hem al mogen
ontmoeten.
Hieronder stelt Joren zich voor.
Beste leerlingen en ouders,
Meester Nick gaat per 1 oktober op een andere school werken en
daardoor komt er een nieuwe gymmeester op school.
Ik ben meester Joren en ik ga alle gymlessen geven op de Bomans. Ik
ben 24 jaar en woon in Sassenheim. Zelf heb ik vroeger verschillende
sporten gedaan, waaronder tennissen en voetballen. Op dit moment
ben ik zelf aan het hardlopen, ga ik graag op wintersport en squash ik
af en toe.
De Godfried Bomansschool lijkt mij een ontzettend gezellige school en
heb dan ook veel zin om hier te beginnen!
Groetjes, Joren Noorlander

Juf Anne-Marie de Koning stelt zich voor
Per 1 oktober a.s. zal Anne-Marie de Koning starten als leerkracht van groep 3A. Wij wensen AnneMarie en groep 3A een fijne en gezellig tijd toe met elkaar!
Hieronder stelt zij zich voor.
Hallo Allemaal,
Mijn naam is Anne-Marie de Koning. Per 1 oktober mag ik komen werken op
de Godfried Bomansschool. Ik heb er veel zin in! Op dit moment werk ik nog
op een leuke school in Delft. Hier heb ik 20 jaar met veel plezier gewerkt,
maar het is nu tijd voor een nieuwe uitdaging. Mijn deur staat altijd open. Als
u vragen heeft, kom dan gerust na schooltijd even langs.
Anne-Marie de Koning
Jarige Joppen en Jetten
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HIEP HIEP HOERA! GEFELICITEERD ALLEMAAL!
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Boris Jansen
Dean Karijoredjo
Kaylani Lim
Jehren Arenberg Peeters
Lucas Loomans
Eduard Walther
Ranim Omri
Morgan de Goeij
Aniek Oostenbrug
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