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Wist u dat………………………………….. 
 

- wij weer goed aan het schooljaar begonnen zijn 

- wij ook weer luizenvrij zijn 

- wij heel blij zijn dat er genoeg moeders zijn die de luizencontrole willen doen 

- wij de moeders graag bedanken voor hun inzet.  

- groep 1/2 op vrijdag 20 en maandag 23 september vrij zijn 

- de informatieavond op woensdag 25 september is 

- op 10 oktober de schoonmaakavond is 

 

Start schooljaar  

Wij zijn blij dat iedereen weer veilig op school is gekomen. De eerste dag waren er veel ouders 

gebleven om met een kopje koffie of thee 

het schooljaar op te starten.  

De andere schooldagen van de eerste week 

hebben de kinderen ook weer leuke dingen 

gedaan, zoals een fotospeurtocht, ochtend 

gym, spelletjes en de opening van het 

thema Topondernemers. De onderbouw 

werkt deze weken over “Hier in de 

Onderbouw” en de bovenbouw over “De 

wereld in het klein”  

Schoolplein 

Zoals u waarschijnlijk gezien heeft liggen er nieuwe tegels op het schoolplein. Helaas zijn we 

niet veel verder gekomen. We hadden de afspraak met “De Groenmakers” dat ze het plein, op 

de beplanting na, klaar zouden hebben. Helaas is dat niet gelukt. Zij zijn de afspraken niet 

nagekomen. Een aantal ouders heeft, midden in de vakantie, nog wel heel hard gewerkt om de 

oude tegels er uit te halen, maar het ziet er nu nog niet echt mooi uit.  

We willen graag zo snel mogelijk verder want naast de beplanting moet het nog wel 

aangekleed worden. Het voetbalveldje wordt nog afgeschermd met een muurtje, de zandbak 

wordt nog afgeschermd met boomstammen, er komt nog een theatertje, etc. 
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We hopen dat dit op zo’n kort mogelijke termijn gerealiseerd wordt. We houden u op de 

hoogte. 

Wasouders 

Elke vrijdag wordt de was, hand-, thee- en vaatdoeken, door een van de ouders opgehaald en 

de volgende week weer schoon teruggebracht. Heel fijn dat ouders dat willen doen. We 

hebben een aardig lijstje van ouders die meehelpen, maar het zou fijn zijn als we dat lijstje iets 

kunnen uitbreiden zodat iedereen maximaal 2 x per jaar aan de beurt komt.  

Dus heeft u zich nog niet opgegeven maar wilt u best wel 1 of 2 x per jaar de was een keer 

meenemen, wilt u dan een mailtje sturen naar info@bsdeboomgaardbraamt.nl  

Parro app 

De school heeft in samenspraak met de MR besloten om te starten met de Parro app. De 

leerkrachten hebben alvast wat geoefend en vanaf aanstaande maandag willen we graag de 

ouders er in betrekken. Dat betekent dat, als u de app geïnstalleerd heeft, u nieuwtjes vanuit 

school via de app ontvangt. Dat kan zijn dat het een algemene vraag of opmerking is, maar het 

kan ook een foto van uw kind zijn die alleen naar u gestuurd wordt omdat hij / zij iets leuks 

gemaakt heeft. Dus wilt u de Parro app installeren?  

 

Schooltuin 
Onze school heeft een geschiedenis van een prachtige schooltuin met groente, fruit,  kruiden 
en bloemen, jarenlang verzorgd door oma Netty. 
De kinderen waren enthousiast en in de pauze mochten ze oma Netty regelmatig helpen. 

Helaas kon oma Netty het niet meer 
voortzetten en nu is de schooltuin 
helaas een soort wildernis. 

Vorig schooljaar had Bien een prachtig 
initiatief om weer een schooltuintje te 
maken en we zien het belang ook van 
een schooltuin. 

Juf Annelies heeft iemand gevonden die achter de school weer een schooltuin wil realiseren, 
maar we hebben daar wel hulp bij nodig.  Hulp in allerlei vorm, bijvoorbeeld helpen water 
geven tijdens de schoolvakanties, of helpen met de kinderen. De vader van Xavi wil wel weer 
helpen met het omspitten van de tuin.  Lijkt het u leuk om te helpen??  
Vele handen maken licht werk. 
U kunt zich opgeven bij juf Annelies.  

 
 

mailto:info@bsdeboomgaardbraamt.nl


Boomblad nr. 1  13 september 2019 
 

   

 
 
Burendag 
Op zaterdag 28 september wordt de burendag georganiseerd. Stichting Welcom is gevraagd om 
iets voor de kinderen, van 4 t/m 12 te organiseren. Samen met een aantal kinderen uit groep 
7/8 zijn ze iets aan het bedenken en hebben misschien uw hulp ook nodig. Aankomende week 
hoort u er meer over. 
 
Sportbuurtwerk  
Ook dit schooljaar worden er in het dorpshuis gratis sportactiviteiten aangeboden. De lijst met 
data zit in de bijlage. Noteert u ze vast? 
 


