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Corona versoepelingen 

Gelukkig zijn vrijwel alle maatregelen voorbij en hebben we weer veel meer 

mogelijkheden in onze school. Dit voelt voor ons ontzettend prettig. Corona is 

helaas nog niet weg. Dat betekent dat bij het geval van klachten van uw kind we u 

nog steeds willen vragen om uw kind te laten testen. Deze testen blijven wij 

aanbieden vanuit school.  

 

 

Oudergesprekken  

Door de versoepelingen kunnen wij ook de Oudergesprekken weer fysiek laten 

plaatsvinden. Volgende week (week van 14 t/m 18 maart) vinden de oudergesprekken 

plaats voor de kinderen in mentorgroep 1 t/m 3. Als het goed is heeft u zich hiervoor 

reeds ingeschreven via Isy. Als u dit nog niet heeft gedaan, willen wij u vragen dit nog zo 

snel mogelijk te doen. Graag zien we u voor dit gesprek dus fysiek bij ons op school.  

 

 

Rapport  

Op donderdag 24 februari heeft uw kind het 1e rapport mee naar huis gekregen. Wij 

hopen dat uw kind dit met trots aan alle familieleden heeft kunnen laten zien. Graag 

vragen wij aan u als ouder(s) dit rapport te ondertekenen en het mee terug te geven 

aan uw zoon of dochter. Wij bergen de rapporten dan weer netjes op en maken ze 

weer klaar voor het 2e Rapport. 

 

 

Afmelding van uw kind 
Graag willen wij u er nogmaals op attenderen dat wij het van belang 

vinden om uw kind, indien dit nodig is, telefonisch vóór 8.30u. af te 

melden op school. Zo staat dit ook beschreven in onze schoolgids. 

Geregeld krijgen wij te maken met afmeldingen die via de mail naar 

ons infoadres worden verstuurd. Via dit kanaal worden wij niet op tijd 

geïnformeerd. Dus graag nogmaals het verzoek uw kind telefonisch af 

te melden.  

  

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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Carnaval 

Na een drukke periode van Cito toetsen, hebben we op vrijdag 25 februari een héél gezellig Carnavalsfeest gevierd. 

Wellicht heeft u op onze website; https://sbodeboemerang.nl/ al de mooie sfeerimpressies kunnen zien van deze dag. 

Onderstaande foto’s willen we u graag niet onthouden.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsbodeboemerang.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C91f321903faa4ad52cf808d9ff8c861a%7Ccba538ad79424dd48b292d58b5662fca%7C1%7C0%7C637821801338926212%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qwACzk7yKjwRM%2FHk4yJ8K57m5w6NNdBERf%2BwMOkAccA%3D&reserved=0

