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Welkom allemaal!  

Het schooljaar 2022 - 2023 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:  

 

Stefanie Walraven: onderwijsassistent 

Eric van Weersch: leerkracht vervanger 

Roy Hermans: leraarondersteuner  

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 donderdag 13 oktober komt de schoolfotograaf weer op bezoek. Er worden portret- 

en gezinsfoto’s gemaakt.  

 

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

 

Studiedagen 
  
Op maandag 26 september en donderdag 10 november hebben alle 

leerlingen, in verband met een studiedag voor het team, de gehele dag vrij.  

 

Deze vrije dagen staan 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 

Roy Hermans 
 

Mijn naam is Roy Hermans en ik ben 30 jaar oud. 

In mijn vrije tijd houd ik van hardlopen, zwemmen, fietsen, uiteten, films/series kijken en leuke 

dingen doen met mijn vrienden.  

In 2013 heb ik mijn studie onderwijsassistent afgerond. Om mijn kennis te verbreden ben ik 

daarna de opleiding pedagogiek gaan doen. Tijdens deze studies heb ik altijd in het onderwijs 

gewerkt, als onderwijsassistent en in de leerlingenzorg.  

Daarna ben ik 2,5 jaar werkzaam geweest binnen de jeugdzorg. Het onderwijs begon ik de 

laatste tijd erg te missen… Op 20 september ga ik daarom met veel zin en enthousiasme 

beginnen bij de SBO de Boemerang én basisschool Meander als onderwijsassistent. 

Mochten jullie meer over mij willen weten, dan hoor ik dat graag. 

 

Eric van Weersch 

Mijn naam is Eric van Weersch, geboren te Heerlen 24-12-1965. Ik ben leerkracht sinds 

1998. De afgelopen 24 jaar heb ik op verschillende scholen in verschillende landen 

lesgegeven en sinds 2021 ben ik terug in Nederland.  

Vorig jaar gaf ik les op een basisschool in Heerlen en sinds 1 augustus ben ik werkzaam 

bij Maandag. Via hen werk ik sinds dit jaar bij de stichting Movare en zal ik vanaf 

maandag 3 oktober de klas van Juf Yasmina overnemen in verband met haar 

zwangerschapsverlof.  

Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren, zowel voor de school als voor uw kinderen en ik verheug me 

op de samenwerking met het enthousiaste team dat ik inmiddels heb leren kennen.  

Ik hoop verder op een goede communicatie met u, als ouders of verzorgers, zodat we samen de beste 

resultaten kunnen bereiken voor uw kind. 

 

Stefanie Walraven 
 

Hoi, mijn naam is Stefanie Walraven. Ik ben 25 jaar en woonachtig in Gronsveld. 

Ik ben een vrolijk, positief en gemotiveerd persoon. Ik heb een enorm doorzettingsvermogen 

en kijk graag naar mogelijkheden. 

In mijn vrije tijd houd ik van lezen en speel ik af en toe graag een spelletje op de computer. 

Ook schrijf ik af en toe nog gedichten en luister ik graag naar muziek. Daarnaast houd ik van 

gezelligheid en ga dan ook graag met vrienden een hapje of een drankje doen. 

Als laatste kijk ik graag naar voetbal en kijk dan het liefst naar het Nederlands elftal, zowel de heren als de dames. 

Sinds ik op deze school stage heb gelopen wilde ik altijd graag terug komen om hier te mogen werken. Ik ben dan ook 

heel blij dat ik hier de komende weken mag werken als onderwijsassistente, om met veel plezier en passie de leerlingen 

te ondersteunen bij hun werkzaamheden.  
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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. 
 

 

Koopt u wel eens bij Bol.com? Doe het 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


     

                                                                                                                                                                                  september 2022 

Nieuwe methode: Kwink 

Onze school werkt met ingang van dit schooljaar voor alle groepen met de 

methode ‘Kwink’. Dit is een online methode voor sociaal-emotioneel leren 

(SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid.   

Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, 

leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige 

groep. Sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support).  

Kwink: 

• Voorkomt verstorend gedrag en pesten 
• Kent een groepsbrede, preventieve aanpak 
• Zorgt voor een sociaal veilige groep 
• Verhoogt de leeropbrengsten 
• Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties 
• Biedt iedere les unieke filmpjes 
• Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid 
• Is leuk! 

Kwink is geïnspireerd op het boek ‘Groepsplan Gedrag, planmatig werken aan passend 

onderwijs’ van dr. Kees van Overveld. Kees van Overveld is inhoudelijk adviseur van 

Kwintessens, de maker van Kwink. Hij bundelde zijn ervaring en kennis én bewezen 

wetenschappelijke inzichten in het boek ‘Groepsplan Gedrag’.  

Internationaal onderzoek (www.casel.org) wijst uit dat een sterk ingevuld programma 

voor sociaal-emotioneel leren (SEL) in combinatie met goed klassenmanagement, ook 

tot hogere scores leidt voor taal, lezen en rekenen.  

De onafhankelijke Erkenningscommissie interventies heeft Kwink erkend als ‘goed onderbouwd’. Kwink is 

daardoor nu opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd instituut (NJi).  

 

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. 

 

https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/sel-competenties
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Gouden Week 

We zijn dit schooljaar gestart met een Gouden Week. In deze week staat het ‘elkaar leren kennen’ centraal. Hierbij 

hebben de kinderen verschillende leuke activiteiten met elkaar gedaan, zoals een bezoek aan de Speeltuin gebracht, 

ateliersessies gehouden en in de klassen allerlei kennismakingsactiviteiten gedaan. 

Hieronder ziet u een aantal foto’s hiervan. 

Na deze 1e week zijn we natuurlijk niet ‘klaar’ met elkaar kennismaken, maar zullen er ook gedurende de komende 

weken nog activiteiten in het lesrooster gepland worden waarin het kennismaken met elkaar centraal komt te staan. 
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Afmelden van leerlingen bij bijvoorbeeld ziekte 

Zoals u weet, dient u uw kind in het geval van ziekte of een andere calamiteit telefonisch af te 

melden. Toch ontvangen wij nog regelmatig via de mail een afmelding. Aangezien wij de mail 

niet elke minuut zien, willen we u echt vragen altijd uw kind telefonisch af te melden. 

 

 

Eerste oudergesprekken 

Graag willen we ook met u kennismaken en de eerste periode van uw zoon of dochter 

bespreken. In de week van 17 oktober zullen de 1e oudergesprekken zijn. Vanaf 

maandag 3 oktober kunt u zich hiervoor inschrijven in Isy. We hopen u dan allemaal te 

mogen ontmoeten!  

 


