
 

 

Oktober 2021 

 
Oudergesprekken: 
 
In de week van 5 oktober hebben de eerste oudergesprekken plaatsgevonden. We 
kijken hier heel erg positief op terug en willen u bedanken voor de prettige 
gesprekken die we met u hebben gehad! 
 

 
Jantje Beton: Een Topprestatie geleverd! 
 
De afgelopen weken hebben de oudere leerlingen van onze school heel erg hun best 
gedaan om loten van Jantje Beton te verkopen aan familie, vrienden en buren. En 
het was de moeite waard! Er is een mooi bedrag opgehaald waarvan de helft 
voor projecten van Jantje Beton is, waarbij kinderen in kwetsbare 
speelposities extra aandacht krijgen en de andere helft is voor 
onze school en kunnen we besteden aan bijvoorbeeld het 
schoolplein, buitenlessen of spelactiviteiten.  
We gaan er in ieder geval samen met de kinderen voor zorgen dat de opbrengst een 
goede bestemming krijgt. Bovenbouwers, dank jullie wel! We zijn trots op jullie! 
 
 
De Kinderboekenweek: 
 
Van 5 tot 13 oktober vond de Kinderboekenweek plaats, die dit jaar het thema 
‘Worden wat je wil’ had.  
Een hele week lang, heeft 'lezen' in de schijnwerpers gestaan. Er is voorgelezen, 
geknutseld, gedanst, en nog veel meer leuke dingen.  
Het hoogtepunt van onze Kinderboekenweek was toch wel onze ruilbeurs en de 
voorleeswedstrijd.  
 
Kinderen van de hele school hebben de 
kans gekregen om een boek te ruilen op 
school en hebben deze kans ook gegrepen. 
Wat een stapels boeken hadden wij! Het 
kiezen was soms even lastig, maar 
uiteindelijk zijn alle kinderen met een nieuw 
boek (of meer) terug naar huis gegaan. 
Heel veel plezier met het lezen en de 
nieuwe avonturen van deze boeken!  
 
 

 



Ook de voorleeswedstrijd was weer een groot succes. Na een spannende 
voorronde in mentorgroep 2, 3 & 4, hebben de 3 klassenwinnaars tegen elkaar 
gestreden in de hal.  
Uit Mentorgroep 2 was dat: Sientje, met een stukje uit Dolfje Weerwolfje.  
Uit Mentorgroep 3 was dat: Nathan, die voorlas uit Dummie de Mummie.  
En uit Mentorgroep 4 was dat: Valerio, met een stukje uit Mees Kees.  
 
Nadat onze jury, bestaande uit Dennis (Mentorgroep 2), Elvira (Mentorgroep 3) en 
Damy (Mentorgroep 4) alle punten bij elkaar hadden opgeteld en goed met elkaar 
hadden overlegd, werd de winnaar van de Voorleeswedstrijd 2021 bekendgemaakt: 
Sientje!  
 
Hopelijk hebben alle kinderen plezier gehad tijdens de Kinderboekenweek. Allemaal 
heel erg bedankt voor het meedoen! En vergeet niet, ook na de Kinderboekenweek 
kun je nog steeds lekker blijven lezen. 
Heel veel leesplezier!  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 



Schoolmaatschappelijk Werker van onze school: 
 

Binnen CMWW kunt u terecht met allerlei vraagstukken. Een aantal voorbeelden 

hiervan;  

 

- Opvoedvraagstukken; 

- Stress; 

- Financiële problemen; 

- Relatie problematiek; 

- Mantelzorg; 

- Geweld binnen de thuissituatie; 

- Weerbaarheidstrainingen; 

- Faalangsttraining; 

- Kinderen in 

echtscheidingssituaties (KIES 

training); 

- Enzovoort…  

 
 
De contactpersoon voor de SBO de 
Boemerang: 
Claudia Stevens, tel. 06-52680198. 
Email: c.stevens@cmww.nl 
2de contactpersoon: Amira Nouri, tel. 06-
52875124 
 
 
 
 
 
U kunt zich ook rechtstreeks melden bij de toegang van CMWW,  
dat kan op maandag, woensdag of vrijdag van 10 tot 12 uur via telefoonnummer: 088 
455 25 14 &  
via : www.cmww.nl  
Bij dringende zaken kunt u ons bereiken op ons algemene telefoonnummer 088 455 
25 00 
 

 
 
Studiedag maandag 18 oktober: Bhv-cursus: Iedereen geslaagd! 
 
Op maandag 18 oktober hebben de kinderen lekker een extra dagje vrij gehad. Voor 
ons team stond die dag een Studiedag op het programma waarbij we onder andere 
het praktijkgedeelte Bedrijfshulpverlening (BHV) hebben gehad.  
Met trots mogen we u mededelen dat álle collega’s van de Boemerang geslaagd 
zijn voor hun BHV-diploma. Hieronder een kleine impressie van het praktijkgedeelte. 
 

Opvoeden en opgroeien is leuk, 

maar niet altijd even gemakkelijk. 

Soms is wat hulp gewenst. Het is 

heel gewoon om vragen te hebben 

over opvoeden of opgroeien. Het 

(school)maatschappelijk werk van 

CMWW is er voor alle vragen, hoe 

klein of ingewikkeld ook. 

http://www.cmww.nl/


 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het gehele team van SBO de Boemerang wensen 

wij u alvast een héle fijne Herfstvakantie! 

   


