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Corona 

De verscherpte maatregelen en de vele besmettingen hebben ook deze maand ervoor gezorgd 

dat we soms kinderen naar huis moesten sturen of een hele klas in quarantaine moesten laten 

gaan. Hierbij werd ook weer extra flexibiliteit van u als ouders gevraagd. We willen u bedanken 

dat u hierbij zo goed met ons samenwerkt. We hopen SAMEN door deze vervelende periode 

heen te komen.  

Mocht u nog vragen hebben, laat het me gerust weten. 

Vriendelijke groet, Stephanie 

 

Leerlingenraad 

 

Beste ouder(s); 

Graag willen wij ons voorstellen. Wij zijn de Leerlingenraad van SBO de Boemerang. De Leerlingenraad praat namens 

de mening van de leerlingen op een school. Op vrijdag 12 november hebben wij de 1e bijeenkomst gehad samen met juf 

Jacqueline. Hierbij hebben we gesproken over ideeën voor de toekomst van onze school.  

Hierbij hebben we hele interessante ideeën met elkaar verkend die we zeker verder gaan uitwerken. Graag houden we 

jullie als ouders ook op de hoogte hiervan!  

Veel groetjes van: Mariëlle Berends (mentorgroep 4), Tessa Meijs (mentorgroep 4), Ilse Theunissen (mentorgroep 4), 

Dilaya Dielemans (mentorgroep 4), Ece Yilmaz (mentorgroep 3) en Lance Dols (mentorgroep 3). 

 

 

 

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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Geslaagde herfstactiviteiten 

 
Onder het genot van een najaarszonnetje en mooi herfstweer hebben alle 
groepen vandaag door het Schutterspark gewandeld. 

Groot en klein hebben onder begeleiding een rebus opgelost. ’s Middags 
namen alle kinderen deel aan de herfstateliers. Zo werden er herfstbeeldjes 
van klei en molentjes van bladerdeeg gemaakt. 
Daarnaast werd er getekend en geverfd en amuseerden de leerlingen zich 
ook met bordspellen. 

We kunnen terugkijken op een mooie dag samen. 
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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 Sint- en 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

