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Wist u dat………………………………….. 
 

- de kinderen een heel leuke carnavalsdag hebben gehad. 

- zij heel leuke stukjes hebben laten zien 

- ook heel goed hebben meegedaan met andere stukjes 

- wij heel trots op hen zijn 

- de inloopmomenten van de kleuters al gepland zijn (zie stukje) 

- voor de (groot)ouders van de kinderen van groep 3 t/m 8 vast 1 inloopmoment is gepland 

 

Inloop moment ouders 

Dinsdag  24 januari hebben we het eerste inloopmoment voor groep 1/2 gehad. Er was een 

aantal ouders en opa’s en oma’s naar hun (klein)kind komen kijken en wat de kinderen 

allemaal gemaakt hadden. Een heel aantal (groot)ouders deed samen met hun (klein)kind een 

spelletje. Dat was erg leuk om te zien. 

Voor de komende maanden willen we afgewisseld op een vrijdag en een dinsdag het 

inloopmoment houden. Het inloopmoment van februari is al op vrijdag de 10e . 

  

De andere inloopdagen zijn op  

Dinsdag 14 maart 

Vrijdag 31 maart 

Dinsdag 18 april 

Vrijdag 26 mei 

Dinsdag 20 juni 

 

Voor de andere groepen, 3 t/m 8  willen we de ouders telkens uitnodigen als we het thema van 

Topondernemers afsluiten. De eerste keer is dat op donderdag 16 februari.  

 

Alle inloopmomenten zijn vanaf 13.45 uur 

 

Jonge mantelzorgers  

Op 8 februari is er activiteit voor jonge Mantelzorgers uit Montferland. Mocht uw zoon of 

dochter hiervoor in aanmerking komen staat er in de bijlage meer informatie over.  Wil je aan 

de activiteit meedoen, moet je je voor 6 februari opgeven.  

Langestraat 14 

7047 AP Braamt 

T (0314) 651 637 

info@bsdeboomgaardbraamt.nl  

www.bsdeboomgaardbraamt.nl 

mailto:info@bsdeboomgaardbraamt.nl
http://www.bsdeboomgaardbraamt.nl/


Boomblad nr. 12  3 februari 2023 
 

   

 

Ziektes en inval 

Helaas hebben we nog steeds te maken met ziekte en dus veel inval. Juf Annelies is gelukkig 

weer helemaal beter, maar juf Quincy en juf Lisanne nog niet. Juf Quincy heeft eerst gewoon 

de griep gehad, maar daar krijgt ze nu steeds andere verschijnselen bij. De doktoren weten nog 

niet precies wat het is. Het is daardoor ook nog onzeker wanneer ze weer terug op school 

komt.  

Juf Lisanne is ook nog niet opgeknapt, maar het gaat wel ietsje beter met haar.  

Gelukkig hebben we nu wel vaste invallers tot de voorjaarsvakantie gevonden.   

 

EU-fruit 

Afgelopen week was de levering van het fruit niet optimaal. We kregen 2x sinaasappels in 

plaats van 1 x mandarijnen en de komkommers waren blijkbaar te koud geworden waardoor er 

al een aantal komkommers aan het schimmelen was. Daardoor krijgen we komende week 4 x 

fruit. 

De kinderen krijgen op dinsdag een stuk banaan, op woensdag een appel, op donderdag een 

peer en op vrijdag een mandarijn. . 

 

Nieuwe gezichten 
 
Hoi, 
  
Mijn naam is Hanneke en ik ben sinds januari (weer) werkzaam op de 

Boomgaard. Ik vervang Ine. Sommige van jullie zullen mij nog 

herkennen, voor anderen ben ik misschien nieuw. Hoe dan ook, ik zal 

me even voorstellen: 

Ik ben 24 jaar, woon in Doetinchem samen met mijn man en onze kat 

Luna. Ik ben altijd in voor een kopje thee met het daarbij horende 

koekje😃 (het liefste stroopwafels, speculaasjes of Maria biscuitjes)! 

Mijn hobby’s zijn: lezen, paardrijden en volleyballen. 

Op de Boomgaard ga ik me vooral bezig houden met het 

ondersteunen van de leerlingen en de leerkrachten. Ik geef lessen, 

extra begeleiding en help daar waar nodig. 

Ik vind het super leuk om hier weer aan het werk te zijn. 

  
Groetjes, 
Hanneke 
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Hoihoi! 

Afgelopen maandag (30 januari) ben ik met mijn 

laatste stage begonnen bij jullie! Dit is overigens 

ook mijn examen stage van de opleiding 

onderwijsassistent. Ik zit dus in mijn derde jaar op 

het Graafschap College. Ik zal de eerste weken 

stage lopen op maandag en dinsdag in groep 1/2. 

Na die weken zal ik de gehele week stage lopen tot 

aan de zomervakantie. 

Voordat ik bij jullie begin is het misschien leuk dat 

jullie alvast wat weten over mij. 

Ik ben Marly Krachten en ik ben 18 jaar oud. Ik woon nu sinds een jaartje in Lengel, eerst 

woonde ik in ‘s-Heerenberg. Ik ben dus maar een klein stukje verhuisd. Ook is Lengel gelukkig 

niet zo ver van Braamt! 

In mijn vrije tijd sport ik graag en bezoek ik nieuwe steden, het liefst rijk aan geschiedenis. 

Ik heb super veel zin in de toekomende tijd! 

Tot dan! 

 

Groetjes, 

Marly Krachten 

 

Topondernemers 

De leerlingen van groep 5/6 en 7/8 hebben het met Topondernemers over 

Ontwikkelingslanden. In verband daarmee heeft Ilse, de moeder van Julia, Karsten en Isabelle, 

wat verteld over Zuid-Afrika en ik over Gambia.  

Het was leuk om te zien dat de meeste kinderen erg geïnteresseerd waren. Ze hebben goed 

geluisterd en interessante vragen gesteld.   

Een paar kinderen hebben er iets over geschreven: 

 

De moeder van Karsten was maandag in de klas. 

Ze had verteld over Zuid-Afrika want daar is ze geboren.  
Ze had ook spullen meegenomen van Afrika.  
En ze had een powerpoint gemaakt met plaatjes van Zuid 
Afrika en waar het in Afrika ligt.  
Ze heeft een stukje boek van Afrika gelezen   
(Ze kan echt vloeiend lezen joh!)  
Geschreven door :   
Abbygail,Ashley,Heavenly.  
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Donderdag was meester Remko in de klas. Hij ging een gastles geven 

over Gambia. Hij vertelde hoe het bij kinderen in Gambia is. Hij zei dat 

her op school hele kleine kamertjes waren waar wel 40 kinderen in 

zaten! Hij vertelde dat hij daar nu al 6 keer is geweest.  

 

Hij vertelde dat hij op een markt was en dat hij met iemand thee ging 

drinken en de keer daarna was daar dezelfde man en die man 

herkende hem nog. 

 

Gemaakt door Cian  

 

 

 

 

 

Carnaval 

Vandaag was het een zeer geslaagde dag. De kinderen hebben heel veel optredens bedacht. Ze hebben 

echt leuke dingen laten zien. Jeugdprinses Jamie en haar gevolg zag er prachtig uit, Julia en Joya hebben 

alles prachtig aan elkaar gepraat en Nick, Sem en Tom hebben de muziek perfect klaar gezet.  

De grote prins Moreno de eerste, kwam ook nog even met een hele delegatie langs om te kijken naar 

een paar optredens.  

Het was weer super mooi om te zien dat de hele school zo betrokken was met elkaar; De kinderen van 

de onderbouw hebben heel goed geluisterd en genoten van de optredens, maar ook de kinderen van de 

bovenbouw zijn met veel aandacht blijven kijken naar alle stukjes. Ook bij de polonaises en in de pauzes 

zag je dat de grote kinderen zich over de wat kleinere kinderen ontfermden.  

Wij zijn heel erg trots op alle kinderen. 
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