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STAND VAN ZAKEN 
Onze wijk is inmiddels prachtig groen gekleurd, we hebben veel vrije dagen gehad 
en nu is het wachten op het doorbreken van de zon.  
Op school wordt er weer hard gewerkt de laatste periode voordat we de 
zomervakantie in gaan. Er gebeuren veel mooie dingen op De Boomgaard, iedere 
dag weer: nieuw Straatbeelden thema, alle leerlingen van groep 8 geplaatst op hun 
eerste keuze van middelbare school, de groepen 3 hebben de prachtige voorstelling 
‘Mevr. Ophelia’ in het Castellum bezocht en een mooie CITO- eindscore.  
 
Maar er zijn ook moeilijke situaties die verdriet en pijn met zich meebrengen: 
pesterijen op sociale media, frustratie omdat het leren niet lukt, rouwverwerking in 
een groep waarin veel naaste familie leden verloren zijn, ruzie met je vriendje of een 
confrontatie met de leerkracht.  
In al die verschillende situaties proberen wij ons uiterste best te doen om uw kind te 
begeleiden in wat hij of zij nodig heeft. Ook kijken wij dan kritisch naar onszelf. Wat 
kunnen wij als leerkrachten en als school verbeteren om beter in te spelen op de 
problemen van vandaag? Dit doen wij elke dag met veel inzet. Voor ons is dit soms 
ook lastig en complex. Alle kinderen zijn zo verschillend en dragen soms andere 
normen met zich mee. Steeds moeten wij, als opvoeders van onze kinderen, zoeken 
naar overeenkomsten en compromissen die voor iedereen goed zijn. 

Een nieuw opkomend probleem is de groepsapp. Hoe leuk, hoe onnozel, maar ook; 
hoe pijnlijk en vervelend kan dit zijn? Er staat deze maand een artikel hierover in het 
Onderwijsblad (vakblad van de AOB; de onderwijsbond). Dit artikel hebben we als 
bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd. De inhoud zet ons allen aan het denken.        
Op De Boomgaard hebben we er volop mee te maken. Gelukkig hebben wij met de 
betreffende ouders steeds goed kunnen communiceren en het probleem kunnen 
oppakken. Maar ik vraag me af; waar gaat dit naar toe? De ontwikkeling is niet meer 
te stoppen en dus moeten we de handen ineen slaan om onze kinderen de juiste 
weg te wijzen in een samenleving waarin we allemaal een respectvolle plaats willen 
innemen. En ook hierover moeten wij ons als school opnieuw buigen, daar kom ik 
dus op terug. 

Dan ook nog graag uw aandacht voor het volgende: 

De nieuwe website: 
We hebben leuke reacties op de nieuwe website gekregen! Heeft u hem al gezien? 
www.deboomgaard.nl 
Opmerkingen over of aanvullingen op de website kunt u mailen naar: 
langerakbaan@deboomgaard.nl 
 
De oudertevredenheidsenquête: 
Denkt u nog aan het invullen van de oudertevredenheidsenquête? Ik ben echt 
benieuwd naar uw feedback. 
 

http://www.deboomgaard.nl/
mailto:langerakbaan@deboomgaard.nl


 

Vragenlijst ouders: 
Link:  http://tinyurl.com/boomgaardouder2016  
Gebruikersnaam: boomgaard  
Wachtwoord: ouders16   
 
Vakanties voor schooljaar 2016/2017: 
Helaas kan ik u nog geen definitief rooster geven. Het gaat nog om de laatste details, 
zodra dat rond is stuur ik hem door. Dat zal binnen zeven dagen zijn.  
 
De musical groep 8: 
Groot nieuws: De eindmusical van groep 8 zal dit jaar in de theaterzaal van het 
Castellum plaatsvinden! Het was even lastig, maar we hebben de primeur!!!  
Ik verheug me er nu al op om op zo 'n prachtige plek afscheid van groep 8 te kunnen 
nemen.  
En het allerbelangrijkste; alle opa's en oma's zijn welkom op de avondvoorstelling 
want de zaal telt 229 stoelen!  
 
De nieuwe wet 'werk en zekerheid': 
Daar heeft u op uw werk vast en zeker ook mee te maken. Het is een 
hoofdpijnscenario voor mij. Een invaller mag nog maar 3 keer bij een bestuur invallen 
en heeft dan al recht op een vast contract. Alle risico's ( bijv. WW-uitkering) worden 
verhaald op de school waar het laatst gewerkt is.  
Ons bestuur is druk bezig hier een oplossing voor te vinden. Wij zijn een grote school 
en hebben dus relatief veel invallers nodig. We hopen dat er volgend jaar voldoende 
invallers beschikbaar zijn. Maar misschien heeft u ook al gemerkt dat het nu al 
steeds moeilijker is om mensen van buiten in te zetten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Nicole Verdier 
 
e-mail: n.verdier@pcou.nl 
Volg ons op twitter: @BoomgaardDe 
En zie ook op facebook: Vrienden van De Boomgaard 
 

 
AVONDVIERDAAGSE LEIDSCHE RIJN 
De inschrijving van de avondvierdaagse is rond en we hebben 415 aanmeldingen! 
De commissie is nu druk bezig om alle inschrijvingen om te zetten naar stempel-
kaarten en de groepjes in te delen. We hebben er dit jaar voor gekozen om de 
groepen 1 t/m 6, net als andere jaren, in te delen in groepjes. 
  
De groepen 7 en 8 lopen met voor-, midden- en achterlopers. De begeleiders krijgen 
wel een indeling in groepjes toegestuurd met telefoonnummers etc. zodat zij bij 
calamiteiten de betreffende ouders kunnen bellen. Op dit formulier staat ook   
aangegeven welke begeleiders er op elke avond voor, achter of midden loopt. 
  
Op vrijdag 3 juni krijgen de kinderen de indeling en stempelkaart in de klas. 
Een e-mail met verdere informatie volgt nog. 
 

http://tinyurl.com/boomgaardouder2016
mailto:n.verdier@pcou.nl


 

OUDERBIJDRAGE + OVERBLIJFCONTRACT 2016-2017 
In de bijlages van deze nieuwsbrief treft u het formulier voor de ouderbijdrage, de 
bijdrage voor de schoolreisjes en/of het schoolkamp en het afsluiten van een 
eventueel overblijfcontract voor TSO De Boomgaard voor het komende schooljaar 
2016-2017 aan.  
We willen u vragen deze formulieren in te vullen en uiterlijk vrijdag 17 juni in te 
leveren bij de conciërges Charles (locatie Akkrumerraklaan) of Ezra (locatie 
Langerakbaan) of te mailen naar: admin.deboomgaard@gmail.com. 
Ieder schooljaar dient iedereen opnieuw een formulier met machtiging in te 
leveren, ook als uw kind(eren) geen gebruik maakt/maken van de TSO. 
 
Per gezin kunt u één formulier inleveren waarop u alle kinderen kunt vermelden. 
Als uw kind(eren) geen gebruik maakt/maken van de overblijf, willen we u vragen het 
formulier toch in te vullen in verband met de kosten voor deelname van uw kind(eren) 
aan de schoolreisjes/-kamp en de ouderbijdrage.  
Als uw kind over een U-pas beschikt, levert u dan tegelijk met het formulier een kopie 
van de U-pas bij ons in. Hiermee krijgt u per schooljaar tot EUR 50,- korting op de 
ouderbijdrage en bijdrage voor het schoolreisje/-kamp. De korting kan niet gegeven 
worden op de kosten van de TSO. 
 
Op het formulier staat alle informatie, voorwaarden, momenten van incasso en 
bedragen. Alle bedragen zijn gelijk gebleven aan het huidige schooljaar. Heeft u 
vragen dan kunt u die stellen bij de administratie via e-mail adres: 
admin.deboomgaard@gmail.com.  
Als u tijdens het schooljaar iets wilt wijzigen dan kunt u altijd het formulier opnieuw 
opvragen bij de administratie of downloaden van de website van De Boomgaard. 
 
Indien we bij aanvang van het nieuwe schooljaar geen formulier voor uw kind(eren) 
ontvangen hebben, dan ontvangt u van ons een factuur voor bovenstaande 
bijdragen, verhoogd met EUR 5,- administratiekosten. En zonder formulier (= tevens 
eventueel TSO contract) kan uw kind alleen gebruik maken van de TSO als u per 
dag de losse overblijfkosten van EUR 3,-  contant op die dag zelf betaalt.  
(Ter vergelijking: Bij een TSO contract zijn de kosten voor TSO EUR 2,25 per dag.)   
 
Als u geen mogelijkheid heeft om het formulier af te drukken, dan kunt u ook een 
exemplaar ophalen bij de conciërges Charles of Ezra of vragen of er één aan uw kind 
meegegeven kan worden. 
 
Wij willen u verzoeken het ingevulde formulier uiterlijk vrijdag 17 juni 2016 in te 
leveren bij de conciërges Charles (locatie Akkrumerraklaan) of Ezra (locatie 
Langerakbaan) of per e-mail te sturen naar: 
admin.deboomgaard@gmail.com. 
 
Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
Sylvia Schravendijk 
Administratie De Boomgaard 
 

 

mailto:admin.deboomgaard@gmail.com


 

SCHOOLFOTOGRAAF 
Op donderdag 2 juni worden op school weer de jaarlijkse schoolfoto`s gemaakt. Dit 
jaar zal het bedrijf Van den Berg uit Geldrop, de portret- en gezinsfoto`s weer bij ons 
op school komen maken.  
De schoolfoto-reportage zal op beide locaties worden verzorgd. Van den Berg werkt 
met studiowagens; alle leerlingen worden gefotografeerd in een gezellig ingerichte 
studiowagen voor de portretfoto. Alle kinderen zien er die dag natuurlijk op hun 
allerbest uit! Bij voorkeur geen zwarte, lichtblauwe of witte kleding. 
 

De gezinsfoto’s worden ook op deze dag gemaakt op de Akkrumerraklaan van 15.30 
tot 16.30 uur. Op donderdagochtend 2 juni kunt u vanaf 08.30 uur een barcode halen 
in de rode zaal, net als vorig schooljaar. Vooraf opgeven is dus niet nodig!  
Deze barcode moet u donderdag na schooltijd zelf meenemen als u een gezinsfoto 
wil laten maken. Zonder barcode kunnen er helaas geen gezinsfoto`s worden 
gemaakt! De gezinsfoto is een extra service vanuit school. 
Houdt u er rekening mee dat u zelf de BSO inlicht als u uw kind gaat brengen naar 
de gezinsfoto`s?  
 

Met vriendelijke groet,  
Mirjam, Cora en Selma 

  

Vandenberg-ID  

Postbus 198 

5660 AD  GELDROP 

T: 040 280 9666 

F: 040 286 1265 

E: data@vandenberg-id.com 
 

MR VERKIEZINGEN 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn er twee vacatures in de oudergeleding van 
de Medezeggenschapsraad. Drie ouders hebben zich kandidaat gesteld; hieronder 
stellen zij zich voor. 
Over de verkiezingsprocedure volgt zo snel mogelijk nadere informatie. 
 
Martin Verkuijl 
Ik ben Martin Verkuijl, getrouwd met Liesbeth en vader van 
Otto (Kleine kapiteintjes) en Margot (Lachende leeuwtjes), 
die het op De Boomgaard enorm naar hun zin hebben. In 
het dagelijks leven ben ik teamleider bij Nutricia Research. 
Ik stel mij graag verkiesbaar voor de 
Medezeggenschapsraad (MR) omdat ik wil bijdragen aan 
een leuke, veilige en leerzame school. Voor mij is 
deelnemen aan de MR, luisteren naar de verschillende 
partijen en de belangen en ideeën mee te nemen om zo de 
school verder te ontwikkelen. 
 



 

Mirjam Wisselaar 
Mijn naam is Mirjam Wisselaar en ik stel me 
graag verkiesbaar voor de MR van De 
Boomgaard. 
Onze zoon, Bent Vermeulen (groep 0, de 
Lachende leeuwtjes), is pas op De Boomgaard 
gestart. Van verschillende gezinnen uit onze buurt 
hoorden wij de positieve verhalen over De 
Boomgaard. Het beeld dat wij gevormd hadden 
over de school is in de afgelopen maanden meer 
dan bevestigd. Deze school staat als een huis, 
wordt geleid door een gedreven bestuur en er 

werkt een professionele, enthousiaste en gedreven groep leerkrachten. 
Met mijn achtergrond als consultant, controller en mijn huidige rol als 
loopbaanadviseur denk ik een constructieve bijdrage te kunnen leveren vanuit de MR 
bij de verdere ontwikkeling en continuering van De Boomgaard. Ik ben een positief 
en enthousiast persoon, maar kan ook als dat nodig is kritisch en confronterend zijn. 
Ik heb er heel veel zin in om samen met de nieuwe directie en de MR De Boomgaard 
te laten groeien! 
 
Moniek Tromp 
Ik ben Moniek Tromp, moeder van Aleyna Klijs (7 jaar, groep 4C), 
Emma Klijs (bijna 4 jaar, gaat dus na de zomer naar groep 1) en 
Finn Klijs (2 jaar). Ik ben werkzaam aan de Universiteit van 
Amsterdam als professor in de Chemie. Na een periode van 10 
jaar in het buitenland (Engeland en Duitsland), zijn we in 
september 2014 terug gekomen naar Nederland. Onze kinderen 
zijn dus in het buitenland geboren en wonen nu voor het eerst in 
Nederland! Het leven in Utrecht (waar ik ook gestudeerd heb en 
gepromoveerd ben) bevalt erg goed, zeker de nabijheid van 
familie en vrienden. En Aleyna is erg gelukkig op school! 
Als iemand die naast het onderzoek ook actief is in het onderwijs, 
maar op een heel ander niveau en met veel oudere kinderen (of 
beter jong-volwassenen), zou ik ook graag meer betrokken 
worden bij de school en het onderwijs van mijn eigen kinderen.  
Ik probeer, ondanks mijn drukke baan, voldoende tijd te maken 
voor de kinderen en ook op school actief te zijn (klassenmoeder, helpen bij 
activiteiten en uitjes) en de Medezeggenschapsraad zou voor mij een interessante 
extra mogelijkheid zijn. Ik ben nog niet heel erg bekend met het Nederlandse 
onderwijssysteem, maar juist misschien daardoor, kan ik een frisse en nieuwe 
inbreng geven.   
 
 

 
 
 
 
 



 

NAAR HET THEATER: GROEP 3 EN 4 
Op 21 april hebben we met groepen 3 en 4 een bezoek gebracht aan Theater 
de Hoge Woerd. We zagen er ‘Mevr. Ophelia’ van Het Filiaal theatermakers.  
Een voorstelling over een oude dame en haar schaduwen, gebaseerd op het 
gelijknamige prentenboek van Michael Ende. Twee acteurs vertelden niet alleen het 
verhaal, ze speelden ook nog eens heel veel rollen! Wil je meer weten over Het 
Filiaal theatermakers of ook een keer naar een voorstelling van dit gezelschap? Ga 
dan naar www.hetfiliaal.nl 
Wij hebben genoten! 
 

   

  

 
PROJECT STRAATBEELDEN BIJ DE KLEUTERS 
Bij de kleuters hebben we in de week na de meivakantie ons bezig gehouden met 
het onderwerp ‘vormen’ binnen het project straatbeelden.  
Op heel veel manieren zijn we met vormen bezig geweest, waaronder een 
vormendoolhof: Met je groepje op pad door de school en foto's maken van de 
vormen die je tegenkomt. Daarna met alle groepjes terug in de klas en de camera’s 
uitwisselen; en nu begint het speuren pas! Probeer maar eens de plekken terug te 
vinden waar de foto's zijn gemaakt. 
Maar ook: Welke vormen herken je in de gemaakte foto's? 
We hebben veel ontdekt en geleerd. Zo hebben we veel vormen 3-dimensionaal 
teruggevonden, maar ook dat de ene vorm weer verstopt zat in een andere vorm, of 
dat 2 vormen nodig zijn geweest om een voorwerp te kunnen maken. 
 

 

 

 
 
 

http://www.hetfiliaal.nl/
http://hetfiliaal.nl/
http://hetfiliaal.nl/pers/huidige_voorstelling_1.html
http://hetfiliaal.nl/pers/huidige_voorstelling_2.html


 

OPBRENGST SPAARVARKEN 
De afgelopen weken hebben de jarigen heel ijverig doorgespaard en € 27,50 in de 
spaarvarkens gestopt. De teller staat nu al op € 204,10 voor het goede doel van dit 
schooljaar: Opvangcentrum asielzoekers Kanaleneiland. 
 

BIJLAGES VAN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 Bijlage: Ouderbijdrage en TSO formulier 2016-2017 

 Bijlage: Artikel “Ruzie op de WhatsApp” 
 

 Bijlage met activiteiten: 

 Enthousiaste musicalspelers gezocht: Musical Giovanni 

 Sportieve meiden voor voetbal bij Desto?  

 8 juni Buitenspeeldag bij Koko 

 Metaal Kathedraal: Zindag! Debat circulair 
 


