April 2018

Afsluiting Jeelo
I.v.m. de stakingsdag 13 april zal de JEELOafsluiting zijn op donderdag 12 april. Vanaf
13.00 uur bent u van harte welkom om te
kijken en luisteren naar wat de kinderen de
afgelopen periode geleerd hebben.
Koningsspelen
Op vrijdag 20
april vieren wij
op school
Koningsdag.
Alle kinderen mogen deze dag in het oranje
gekleed naar school komen. Accessoires
blijven thuis.
Deze dag begint met een koninklijk ontbijt in
de klas. Hiervoor moeten de kinderen een
bord, beker en bestek meenemen.
Rond de klok van 9.30u openen we de
Koningsspelen met het hele Bolwerk op de
speelplaats.
Hierna gaan de kinderen beginnen aan de
Koningsspelen. Wij hebben hierbij uw hulp
nodig!
U kunt zich op de volgende manieren
aanmelden:
Voor hulp bij de onderbouw kunt u mailen
naar s.jeckmans@stichting-invitare.nl
Voor hulp bij de bovenbouw (groep 5 t/m
8)kunt u mailen naar n.voss@stichtinginvitare.nl of geef het door aan de
groepsleerkracht(en) van uw kind.
De kinderen hoeven op deze dag alleen
hun lunchpakket mee te nemen, voor
fruit/groente en drinken in de ochtend
wordt gezorgd.
We gaan er met z'n allen een sportieve en
gezellige dag van maken!

Schoolvoetbaltoernooi
Dinsdag 10 april 2018
Sportpark Olympia ’18
Boxmeer
Programmaboekje is aanwezig bij
Henny en Paul (leerkrachten groep 8)
We wensen onze meiden en jongens
heel veel plezier en succes!

Eindtoets groep 8
Ieder jaar maken alle groep 8 leerlingen
halverwege april een Eindtoets. De papieren
afname is dit jaar op 17 en 18 april 2018.
Tegenwoordig hebben scholen de keuze uit
verschillende eindtoetsen. Op de Bonckert
hebben we gekozen voor de IEP-Eindtoets
van Bureau ICE. Vanaf 15 mei verwachten we
de uitslag. Meer informatie vindt u op iepeindtoets

Schooljaar 2018-2019
Werkweek groep 7 en 8
Wanneer: woensdag 22 augustus
t/m vrijdag 24 augustus
Uitnodiging voor opgave om als
begeleider van de werkweek mee te gaan
alsook een ouderavond over deze
werkweek volgt nog!

Activiteiten, vrije dagen en vakanties

10 april: Schoolvoetbaltoernooi
groep 8
12 april: Jeelo-afsluiting (13.00u)
13 april: Staking (School
gesloten)
17-18 april: Eindtoets groep 8
20 april: Koningsspelen
23 april-4 mei: Meivakantie
Ook dit jaar gaan we weer meedoen aan de
actie Bag2school. IEDEREEN mag meedoen
en vraag ook je buren, familie en vrienden.
Plastic (vuilnis) zakken gevuld met o.a.:
herbruikbare kleding (geen gaten of scheuren
en geen ondergoed), textiel, knuffels,
schoeisel (veters aan elkaar gebonden),
gordijnen, tassen, handdoeken etc. Zolang
het maar intact is en goede kilo’s oplevert.
Voor meer informatie zie www.bag2school.nl
Voor élke opgehaalde kg ontvangen wij
€0,30. De totale opbrengst wordt besteed
aan diverse activiteiten voor de kinderen via
de OR.
Inleverdata zijn:
Maaandag 7 mei van 8.30u-9.00u en 13.45u14.30u
Dinsdag 8 mei van 8.30u-9.00 en 13.45u14.30u
Woensdag 9 mei van 8 30u-9.00u en 13.45u14.30u
Maandag 14 mei van 8.30u-9.00u en 13.45u14.30u
Op dinsdag 15 mei wordt alles weer
opgehaald door Bag2school.

Waar:
Speellokaal aan de kant van de
Bonckert.
Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Na goedkeuring in de MR zal het
vakantierooster voor de meivakantie bekend
zijn. De planning van de studiedagen volgt
dan zo snel mogelijk.

7-9 mei en 14 mei: Inleveren
Bag2school
9 mei: Luizenkammen
10-11 mei: Hemelvaart en vrije
dag voor alle leerkrachten en
kinderen

Nieuws uit de regio
Mediaopvoeding
Mediawijsheid vinden wij een belangrijk
thema op de Bonckert. Mediawijsheid begint
al op een jonge leeftijd en stopt niet bij de
schooldeuren. Daarom delen wij graag
onderstaande uitnodiging met u.
Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst
‘Kind & Media’, een interactieve avond over
mediaopvoeding. Denise Bontje
(projectcoördinator bij Kind & Media) vertelt
over dit belangrijke onderwerp en geeft
praktische tips voor ouders en
leerkrachten om meer uit media te kunnen
halen.
We gaan samen in gesprek over het thema
‘Mediaopvoeding’, Denise laat de volgende
onderwerpen aan bod komen:
- Wat zijn de zorgen en kansen van media in
de opvoeding van het kind?
- Het belang van mediaopvoeding
- Inspirerende voorbeelden: hoe media toe te
passen thuis en in de groep (gericht op de
doelgroep 0 t/m 12 jaar)
- Kritisch omgaan met media; waar haal je
de goede informatie vandaan?

Kinderen groeien op in een wereld vol media.
Wat is de toegevoegde waarde van
mediaopvoeding, wat biedt je kinderen wel
en niet aan.
Ouders van kinderen van 0-12 jaar en
leerkrachten/pedagogisch medewerkers, zijn
van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst
bij te wonen op donderdagavond 12 april van
19.00 uur tot 20.30 uur in bibliotheek
Boxmeer.
Toegang is gratis, meldt u aan via onze
activiteitenshop of via deze link.
Wij hopen u inschrijving tegemoet te zien en
u te treffen op donderdagavond 12 april.
Met vriendelijke groeten,
Team Kinderen & Ouders BiblioPlus

Kinderprogramma De Weijer
Op 29 april is de voorstelling 'De
Rattenvanger' te zien in het theater van De
Weijer. Voor meer informatie zie
http://www.deweijer.nl/agenda

- Plaats vakantieweek: tentenkamp in de
bossen van Heijen
- Begeleiding en uitvoering door de
vrijwilligersorganisatie SKJ uit Nijmegen
(voorheen scouting Cuijk)
(www.skj.nl)
- Gratis vakantieweek
- Kind moet naar normaal basisonderwijs
gaan
- Kind moet uit de regio komen (Land van
Cuijk en noordelijk Noord Limburg)
- Bestemd voor kinderen die anders tussen
de wal en het schip terecht
komen (door ziekte van ouder of ouders;
werkomstandigheden; financiën; één
ouder gezin; etc.)
- Regionale Rotaryclub Cuijk draagt zorg voor
de betaling van de kosten
- Inschrijfformulieren voor de gratis
vakantieweek uitsluitend via onze Boemerang
website beschikbaar (www.jeugdkampboemerang.nl); daarna rechtstreekse
aanmelding bij het SKJ
Aanmelden van kinderen:
Alle aanmeldingen worden op volgorde van
binnenkomst door het SKJ verwerkt. Vanaf
maandag 16 april vindt de toewijzing plaats.
Op onze website www.jeugdkampboemerang.nl vindt u meer informatie over
het SKJ, onze stichting, over wie wij zijn en
wat wij doen. Ook vindt u hier informatie
over de voorwaarden van deelname.
Hoe wordt een kandidaat voor de Boemerang
Vakantieweek opgegeven?
- De ouder(s) vullen het formulier/de
formulieren in en sturen deze zelf op; dat kan
en mag digitaal; de school kan uiteraard
hand- en spandiensten verlenen.
- De school kan er ook voor zorgen, dat de
ouder(s) met ons contact opnemen.

Boemerang Vakantieweken in
samenwerking met SKJ uit Nijmegen
- Keus uit twee weken:
• zondag 22 juli t/m vrijdag 27 juli a.s.
OF
• zondag 29 juli t/m vrijdag 3 augustus a.s.
- Leeftijd kinderen: 7 – 12 jaar
- Twee of meer kinderen uit één gezin ook
welkom
- Meer dan twee kinderen per school ook
welkom

Wilt u meer informatie of heeft u direct een
vraag?
Neemt u dan gerust contact op met Johan
Smedema, secretaris van onze stichting.
Telefoon 0485 54 00 99; bij geen gehoor
06 53 34 76 44.
E-mail: secretaris@jeugdkamp-boemerang.nl

Met vriendelijke groet,
Willy Rothof-Jilesen
Directeur

