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Welkom allemaal!  

Het schooljaar 2021 - 2022 is begonnen! Een nieuw jaar in een volgende 

groep met (vaak) een nieuwe leerkracht. Wij hopen dat u allen terugkijkt 

op een fijne, ontspannen zomervakantie. In deze eerste nieuwsbrief willen 

wij u informeren, zodat u volledig op de hoogte bent van alle actuele 

zaken op SBO de Boemerang!  

Welkom nieuwe collega’s  

Vanaf dit schooljaar komen enkele nieuwe collega’s het Boemerangteam versterken:  

Stephanie: locatieleider 

Nancy: intern begeleider 

juf Carmen: mentorgroep 3 

juf Ineke: leerkracht schakelklas 

juf Annemiek: leerkracht schakelklas 

Juf Manon: leerkracht schakelklas 

juf Michelle: onderwijsassistent schakelklas 

juf Natascha: onderwijsassistent schakelklas 

meester Bas: onderwijsassistent schakelklas 

Zij stellen zich op de volgende pagina’s aan u voor.  

Tot slot wensen wij u allen een heel goed, gezond en gezellig schooljaar. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, 

kunt u te allen tijde bij ons terecht zodat wij u (zover als mogelijk) goed kunnen helpen. Laten wij er samen een mooi en 

positief schooljaar van maken!  

Met vriendelijke groet namens het team van SBO de Boemerang:  

Martijn Somberg, directeur; 

Stephanie van der Veeken, locatieleider 

 

Schoolfotograaf  

Op vrijdag 15 oktober komt de schoolfotograaf weer op bezoek. Er worden portret- en 

gezinsfoto’s gemaakt. Op donderdag 21 oktober kunnen de kinderen, die op 8 oktober niet 

aanwezig waren, op de foto. 

Bij voorkeur kleurrijke kleding aantrekken en geen zwarte of witte kleding! 

 

Studiedag  
Maandag 18 oktober hebben alle leerlingen, in verband met een studiedag voor het team, 

de gehele dag vrij.  

Deze vrije dag staat ook in onze schoolkalender aangegeven.   

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=37992&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fl%2Fcadeaus-verrassend-cadeau%2FN%2F4268053379%2B14033%2Ffilter_N%2F4269250493%2F&name=bol.com
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Even voorstellen 

 

Ineke Reichrath 

Beste ouders, verzorgers 
 
Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Ineke Reichrath.  
Ik ben 56 jaar oud, gelukkig getrouwd met Ger en moeder van 6 heerlijke kinderen. Die 6 kinderen 
zijn allemaal getrouwd met leuke partners en hebben er ook al voor gezorgd dat ik 6 (vanaf 
november 7) kleinkinderen heb. 
Ik ben in 1986 afgestudeerd aan Social-Work, heb daarna 15 jaar met veel plezier 
bij Gastenhof/Koraal gewerkt. Maar het onderwijs bleef kriebelen dus ben ik in 2000 gestart op de 
Pabo in Heerlen. 
In 2001 behaalde ik mijn diploma en sindsdien ben ik juf, eerst in Hoensbroek en nu dan in 
Brunssum. 
Ik werk alle dagen met uitzondering van de dinsdag, dan komen namelijk mijn kleinkinderen bij ons thuis. 
In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden en kinderen, ben ik actief in de politiek en zing ik bij een koor in 
Kerkrade.  
Ik denk dat u nu wel een beetje een idee hebt wie ik ben.  
Nog vragen? Spreek me aan en stel ze gerust want ik maak graag een praatje met u!! 
 
Vriendelijke groet, Ineke 
 
 
 

Manon Heuvelmans 
 
Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Manon Heuvelmans – de Bree. Sinds vorig schooljaar ben 

ik werkzaam op basisschool Meander.  

Hiervoor heb ik 24 jaar als juf gewerkt op Obs. de Speurneus in Landgraaf, voornamelijk in de 

onder- en middenbouw. Daar had ik de laatste jaren groep 3, een heel bijzonder jaar voor zowel 

de kinderen als de juf. Ik was na 24 jaar toe aan een nieuwe uitdaging en die heb ik hier op school 

gevonden. Drie jaar geleden heb ik een Master in didaktiek gedaan. Komend jaar mag ik gaan 

werken als schakelleerkracht, een grote wens van mij, om kinderen te helpen te groeien in hun 

ontwikkeling, op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Ik heb veel zin in dit nieuwe schooljaar 

en deze nieuwe uitdaging. Laten we er een fijn en goed jaar van maken! 

Ik ben getrouwd en wij hebben 2 dochters van 18 en 15 jaar. Thuis vind ik het leuk om te knutselen, decoreren, zelf 

kleding maken en lezen. Ik hou erg van koffie en spreek ook regelmatig af met vriendinnen om lekker koffie te drinken 

en te kletsen.  

Groetjes, juf Manon 
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Bas van der Weerden 

Mijn naam is Bas van der Weerden en ik ben 24 jaar oud.  
Ik ben afgestudeerd als onderwijsassistent en heb mijn propedeuse gehaald van de opleiding 
Pedagogiek.  
Komend jaar ga ik beginnen aan 1-jarige opleiding, namelijk Leerkrachtondersteuner. 
Ik ben voor het 4e jaar verbonden aan de schakelklas. 
Ik ben werkzaam als onderwijsassistent in schakelklas 2. 
In mijn vrije tijd voetbal ik het liefst en ga ik graag vissen. 
 
Bij vragen of als u kennis wilt maken, kom dan gerust eventjes binnenlopen.  
 
Met vriendelijke groet,  
Bas van der Weerden 
 
 

Michelle Duijsings 
 
Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Michelle Duijsings en ik ben 32 jaar. 
Samen met mijn vriend en zoontje Bram woon ik in Hoensbroek. Sinds het schooljaar ‘17/’18 werk 
ik als onderwijsassistente in de schakelklas. Naast het werken volg ik bij de NCOI de opleiding tot 
leerkracht basisonderwijs. Verder ga ik graag erop uit, hou ik van lekker eten en breng ik veel tijd 
door met familie en vrienden.   
 
 
 

Natascha Bergsma 
 
Ik ben Natascha Bergsma. Samen met mijn man, zoon van 16 en dochter van 14 wonen we in 

Munstergeleen.  Ik ben een optimistische, praktische denker. Gaat er een deur dicht, dan gaat er 

altijd een andere open is mijn motto.  Na 23 jaar in de gehandicaptenzorg te hebben gewerkt, heb 

ik besloten om het roer om te gooien en de overstap te maken naar het onderwijs. Een uitdaging 

waar ik erg naar uitkijk en waar ik eigenlijk lang geleden de  SPW opleiding voor ben gaan doen. 

Ertoe bij kunnen dragen dat kinderen zich op hoogwaardige manier kunnen ontwikkelen en leren, 

maakt enthousiasme in me los. Immers we hebben het hier over onze jeugd, die de toekomst is. Ik 

ben dan ook erg in mijn nopjes, dat ik als onderwijsassistente aan de slag mag bij de Boemerang, 

waar ik me erg welkom voel. 

In mijn vrije tijd ben ik actief bij scoutinggroep Munstergeleen, maar ook wandelen en lekker koken zijn mijn hobby’s. In 

de zomermaanden gaan we met ons gezin graag naar de Eifel, waar we een vaste plek voor onze caravan hebben. Hier 

worden ook mooie wandelingen gemaakt. In de wintermaanden vermaken we ons met het hele carnavalsgebeuren.  

Een wagen bouwen met de scouting, pakjes naaien en alles wat erbij komt kijken.  Hopelijk mag het weer deze winter.  

Ik kijk ernaar uit om jullie in de komende tijd allemaal te leren kennen en dat we een mooie samenwerking tegemoet 

gaan. 

  

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=37992&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fl%2Fschoolspullen%2FN%2F10571%2F&name=bol.com
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Annemiek Hoogeveen 

Beste kinderen en ouders,                                                                 

Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Annemiek Hoogeveen-Meyer.  

Ik ben getrouwd met Michel en we hebben 3 kinderen samen (Sem 16 jaar, Levi 13 jaar en Fleur 11 

jaar). Wij hebben ook nog drie hondjes (Beertje, Juultje en Lilly). Wij wonen in Landgraaf. 

Ik sport graag en veel, van Zumba tot krachttraining. Ik vind eigenlijk alles wel leuk. 

Ik werk al 21 jaar in het onderwijs waarvan nu alweer het zesde jaar op basisschool Meander. 

Hiervoor heb ik op basisschool de Regenboog gewerkt en ik heb daar voornamelijk voor groep 8 

mogen staan. Na 16 jaar was ik eigenlijk wel toe aan iets anders en ben ik op Meander terecht 

gekomen. Daar heb ik 3 jaar voor groep 1/2 en 2 mogen staan. Dit vond ik ontzettend leuk en ik 

heb hier dan ook echt van genoten. Na drie jaar kwam er een andere uitdaging op mijn pad, namelijk de functie van 

schakelleerkracht. Dit doe ik nu alweer bijna 3 jaar. En ik moet zeggen dat ik dit ontzettend leuk vind om te doen. Dit 

jaar zijn wij met het schakelteam verhuisd naar locatie Boemerang. 

Jullie zullen mij dus waarschijnlijk wel vaker van de Boemerang naar Meander zien lopen en andersom. 

Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten. 

Met vriendelijke groet,  

Annemiek Hoogeveen-Meyer 

 

Stephanie van der Veeken 

Mijn naam is Stephanie van der Veeken, ben 37 jaar en woon samen met mijn man in Wahlwiller, 
een dorp in Gemeente Gulpen-Wittem. In de vrije tijd gaan we graag uiteten, wandel en lees ik 
graag en ben ik vaak als supporter te vinden in de zaal (zaalvoetbal) en langs het voetbalveld, waar 
mijn man van 2 clubs trainer is. 
Vanaf 2005 werk ik in het basisonderwijs, gestart als leerkracht, daarna gecombineerd met Interne 
Begeleiding taken en tot vorig schooljaar werkzaam als fulltime Intern Begeleider op Basisschool de 
Diabolo in Kerkrade.  
Vanaf dit schooljaar ben ik gestart als Locatieleider op SBO de Boemerang. Een nieuwe uitdaging 
waar ik ontzettend veel zin in heb en inmiddels de start als heel prettig heb ervaren! 
Het SBO kind gaat mij enorm aan het hart! Het is mijn passie om samen met alle medewerkers van de Boemerang uw 
kind díe speciale hulp en aandacht te geven die de basis legt voor een optimale totale ontwikkeling van uw kind. 
In november zal ik starten met de opleiding tot schoolleider en zal ik op de woensdagmiddag een aantal keren afwezig 
zijn op school. Doorgaans ben ik aanwezig op school van maandag t/m vrijdag en hoop ik graag met u als ouder ook 
kennis te mogen maken in de komende tijd.  
Mocht u vragen hebben of in gesprek met mij willen gaan, schroom dan niet om te bellen of een mailtje te sturen naar 
mij. Ik sta graag voor u klaar! 
 
Vriendelijke groet, 
Stephanie van der Veeken 
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Nancy Hendriks 

Beste ouders en kinderen, 

Mijn naam is Nancy Hendriks. Sinds 2001 werk ik in het basisonderwijs. 

In Maastricht en in het Heuvelland heb ik de afgelopen 20 jaar met veel plezier gewerkt als 

leerkracht van diverse groepen, Remedial Teacher en Intern Begeleider. Ik heb diverse opleidingen 

afgerond waaronder de Masteropleiding voor Intern Begeleider. 

Mijn grote drijfveer is een steentje mogen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. 

Er is niets mooiers dan een kind te zien groeien, samen met collega's een kind te helpen het beste 

uit zichzelf te halen. 

Vanaf dit schooljaar mag ik aan de slag op SBO de Boemerang. De eerste weken waren een warm bad. Er is veel 

enthousiasme, passie en plezier. Ook heb ik genoten van de activiteiten met de kids tijdens de Gouden Week. 

Het is een geweldige uitdaging om mee te mogen ontwikkelen aan het onderwijsconcept. Door kinderen aan te spreken 

op hun mogelijkheden, kunnen zij stapje voor stapje groeien. Ik ben ervan overtuigd dat een kind zich het best 

ontwikkelt als we samenwerken: BS Meander en SBO de Boemerang slaan daar waar mogelijk en wenselijk de handen 

inéén. Hoe mooi is dat! Daarnaast is de samenwerking met u als ouder en onze zorgpartners van groot belang. Samen 

bereiken we meer. 

Een aantal ouders heb ik inmiddels gesproken en een aantal van u zal ik ontmoeten tijdens de oudergesprekken in de 

week van 4 oktober. 

Naast het werk geniet ik van mijn gezin. Ik ben getrouwd en de trotse moeder van een zoon van 13 jaar en een zoon van 

11 jaar. In mijn vrije tijd houd ik van koken, lezen, skiën, gezelligheid met mijn gezin en afspreken met vrienden. 

Ik ben op maandag, dinsdag en donderdag werkzaam op school. 

Tot ziens! 

Warme groet, 

Nancy Hendriks 

 

 

Carmen Vleugels 

Mijn naam is Carmen Vleugels en ik ben 23 jaar oud. Samen met mijn ouders, broer en huisdieren 

woon ik in Brunssum. In mijn vrije tijd breng ik graag tijd door met mijn familie, vriend en vrienden. 

Verder houd ik van sporten, foto’s maken, leuke plekken bezoeken en op stap gaan. De voorgaande 

schooljaren ben ik werkzaam geweest op BS Langeberg in Brunssum. Hier heb ik de nodige ervaring 

kunnen opdoen met verschillende leerjaren én leeftijden.  

Vanaf komend schooljaar ben ik fulltime werkzaam op SBO de Boemerang in Brunssum. Hier ben ik 

van maandag t/m vrijdag als mentorleerkracht van mentorgroep 3 te vinden. Op deze (werk)dagen 

ben ik bereikbaar voor u als ouder(s) en/of verzorger(s).  

Samen met de kinderen, de leerkrachten én u als ouder(s)/ verzorger(s), hoop ik er een fijne en leerzame tijd van te 

maken. Ik heb ontzettend veel zin in deze mooie uitdaging op SBO de Boemerang! 

Hopelijk tot snel! 

Juffrouw Carmen 
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Aanvraag buitengewoon verlof 

Af en toe bereiken ons verzoeken vanuit ouders om buitengewoon verlof aan 

te vragen voor hun zoon / dochter. Nadrukkelijk willen wij u erop wijzen dat 

de school alleen in urgente gevallen hiervoor toestemming geeft.  

 

 

Volgens de Wet van de Leerplicht zijn leerlingen vanaf het vijfde levensjaar 

leerplichtig. De directie legt bij ieder verzoek verantwoording af bij de 

leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie. Deze instanties bepalen in 

samenspraak met de schooldirectie of een verlofaanvraag wordt 

goedgekeurd.  

 

Bij onrechtmatig verlof zal de schooldirectie dit bij bovengenoemde instanties melden. Aan u het vriendelijke verzoek 

om rekening te houden met bovenstaande regelgeving en hier zorgvuldig mee om te gaan. 

 

Directie  

Zoals u wellicht al eerder vernomen heeft, zijn er met ingang van dit schooljaar 

wijzigingen wat betreft directie op SBO de Boemerang.  

Martijn Somberg zal de eindverantwoordelijke directeur blijven en zal met name 

het onderwijskundige pakket voor zijn rekening nemen.  

Stephanie van der Veeken gaat de taken van locatieleider uitvoeren. Dit 

betekent concreet dat Stephanie het eerste aanspreekpunt voor u als 

ouder/verzorger zal zijn.  

Dus mocht u vragen/opmerkingen hebben, dan bent u van harte welkom.  

Met vriendelijke groet, Stephanie en Martijn 
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Mentorgroepen en schakelgroepen 

Zoals u wellicht weet, zijn wij dit schooljaar gestart met mentorgroepen en 

schakelklassen. Dit is een samenwerkingstraject met ABBS Meander.  

Hieronder willen we graag dit systeem kort aan u toelichten: 

- Alle kinderen zijn ingedeeld in een mentorgroep. ’s Ochtends starten ze hier 

de dag op en sluiten de dag ook in deze groep af.  

Na de start van de ochtend in de mentorgroep, krijgt ieder kind afgestemd aanbod in een schakel- of 

mentorgroep. Hier worden de 4 (kern)vakken: rekenen, technisch en begrijpend lezen én spelling aangeboden. 

 

- Om optimale aandacht aan ieder kind te kunnen geven, zijn de groepen bewust klein gehouden en hebben we 

ervoor gezorgd dat er ook extra handen in de klas zijn.   

 

- Bij de verdeling van de groepen is nauwkeurig bekeken welk niveau elk kind heeft op elk vakgebied en welk 

aanbod het kind heeft gehad en wat er nodig is om het kind verder te laten ontwikkelen.  

In de middagen komen de kinderen samen in de mentorgroepen voor de overige vakgebieden, zoals: Taal, 

Wereldoriëntatie, Creatieve vakken enz. Hierbij zijn er in de groepen extra ondersteuners aanwezig om de kinderen 

hierbij te begeleiden.  

We zijn ervan overtuigd dat dit systeem ten goede komt aan het welzijn en de ontwikkeling van uw kind. Om dit nog 

meer te kunnen bereiken, hebben we ook uw vertrouwen en de samenwerking met u hierbij nodig.  

In de week van 4 oktober vinden de eerste oudergesprekken plaats. Hiervan ontvangt u volgende week een uitnodiging. 

Tijdens dit gesprek heeft u de mogelijkheid om eventuele vragen over bovenstaande nog te stellen.  

 

Ouderbijdrage 

Onze school vraagt van de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage ter 

hoogte van 25 euro per schooljaar, voor onder andere de volgende 

activiteiten: • Overblijven (tussenschoolse opvang) • Cadeautje 

sinterklaas • Kerst • Carnavalsactiviteit • Paasactiviteit • Eindactiviteit 

Kinderen die na 1 januari instromen betalen i.p.v. € 25,- slechts € 15,- en 

voor de kinderen die na 1 mei instromen wordt geen ouderbijdrage meer 

gevraagd.  

U kunt de ouderbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL 06 RABO 

0159 0368 79 t.n.v. oudervereniging SBO de Boemerang (vergeet niet de 

voor- en achternaam van uw kind(eren) te vermelden!) of contant betalen bij de administratie van de school.  

Naast de ouderbijdrage, vragen wij u tegen het einde van het schooljaar ook een bijdrage voor de deelname van uw 

zoon/dochter aan het schoolreisje of het schoolkamp. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de bestemming en 

de vorm waarin dit reisje/kamp wordt gehouden en kan dus van jaar tot jaar verschillen. Meestal kunnen wij de ouders 

die de ouderbijdrage hebben betaald wel een ‘korting’ geven op de bijdrage voor de schoolreis of het schoolkamp.  

 

Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen moeten mee kunnen 

doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen 

betalen. Dit geldt ook voor onze school. 


