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Beste ouder(s), verzorger(s), 

Via deze weg willen wij vanuit ons gehele team 

van SBO de Boemerang u en uw naasten héle 

fijne, warme en liefdevolle Kerstdagen 

toewensen. Dat 2022 een jaar mag worden met 

veel geluk, positiviteit en vooral zekerheid voor 

u en onze kinderen! Dit alles natuurlijk in een 

goede gezondheid. 

Een hele mooie en ontspannende Kerstvakantie 

gewenst en we zien alle leerlingen weer graag 

terug op maandag 10 januari 2022.  

Team SBO de Boemerang 

 

Nieuws van de leerlingenraad 

 

Een van de ideeën uit de leerlingenraad was het creëren van een 

verjaardagsplek. Waar in de school is een plek waar we kunnen zien wie de 

jarigen van de maand zijn? 

De leerlingen uit de leerlingenraad hebben een groepsapp gemaakt om samen 

te overleggen buiten de bijeenkomsten. 

Op vrijdag 10 december zijn alle ideeën samengevoegd en is de verjaardags- 

boom ontstaan. 

We kunnen zien wie er jarig zijn en ook wanneer. De verjaardag boom heeft 

een plek in de hal, maar kan ook verplaatst worden. 

In januari 2022 zullen de namen van de jarige leerlingen op ballonnen staan en 

in de boom hangen.  

  

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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Hartelijke kerst op de Boemerang 

 

Op donderdagmiddag 16 december hebben alle leerlingen van de Boemerang genoten 

van een heerlijke brunch. Deze is volledig gesponsord door Plus Danny Rosenboom, uit 

Hoensbroek. 

Elke mentorgroep apart, kon genieten van een heus ” lopend buffet” met heerlijke 

broodjes, rozijnenbrood, kaas, ham, kalkoenfilet, snoeptomaatjes en komkommer.  

Limonadesiroop en chocomel maakten het buffet compleet. 

Na de heerlijke brunch werd er met een zonnetje op de achtergrond lekker buiten 

gespeeld. 

Als afsluiting van deze dag werkten alle leerlingen in vorm van ateliers aan kerstactiviteiten. Ook hier was er weer een 

traktatie in vorm van kerstkransje en kerststerretje. 

Leerlingen en leerkrachten/team kijken terug op een zeer geslaagde afsluitende kerstviering. 

Kerstwerkgroep 2021 
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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. 

 
 

Bestel uw kerstcadeaus via onze website! 
 
Als u via de advertentie op onze website van Bol.com 

of op de advertentie hiernaast klikt en iets bestelt, 

verdient ook onze school hier iets aan! Uiteraard komt 

dit geld geheel ten goede aan de kinderen!  

 

 

 

 

 

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
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=37992&f=TXL&url=http%3A%2F%2Fwww.bol.com%2F&name=Bol.com

