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Wist u dat:
- er op zaterdag 14 mei een techniekdag is in Duiven
- Welcom op 6 mei vakantie-activiteit-blacklight-volleyball organiseert (Zie bijlage)
- we vandaag weer een geslaagde bag2school actie hebben gehad
- we u vragen mee te doen aan het oudertevredenheidsonderzoek
- het deze week, de laatste week schoolfruit was
- de kinderen van groep 8 afgelopen week heel erg hun best hebben gedaan voor de cito-toets
- wij heel trots op hen zijn
- het volgende Boomblad op 12 mei verschijnt
- de schoolfotograaf op vrijdag 13 mei komt

Schoolreisje
Nu alle maatregelen rondom Corona zijn losgelaten mogen we op donderdag 9 juni ook weer op
schoolreisje!!
Groep 1 t/m 4:
Wij gaan deze dag met de bus naar de Dierense Speeltuin.
https://www.dierensespeeltuin.nl/
De kosten voor dit schoolreisje zijn € 15,00 per leerling.
Graag te betalen voor 1 juni op rekeningnummer
NL45RABO0374603642 t.n.v. de Boomgaard Braamt.
Graag de naam en groep van uw kind(eren) vermelden.
Groep 5,6,7:
Wij gaan deze dag met de bus naar Hellendoorn.
https://www.avonturenpark.nl/
De kosten voor deze dag zijn € 23,00 per leerling.
Graag te betalen voor 1 juni op rekeningnummer NL45RABO0374603642 t.n.v. de Boomgaard Braamt.
Graag de naam en groep van uw kind(eren) vermelden.
Verdere informatie die van belang is volgt nog, we hebben er al wel veel zin in!!
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Schoolfotograaf.
Foto Koch komt binnenkort de schoolfoto’s maken. De
complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt
via internet volgens de Privacy handhaving vanuit de
school.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan
en gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de
fotografiedag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt
ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart vindt u
een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er
staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de
groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens
doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling
kunnen plaatsen op de site.
Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie keuze uit
kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er
spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden.
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze!
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht.
Vermijd daarbij fluorescerende kleding. De schoolfotograaf fotografeert met een trap, waarbij de
kinderen ten voeten uit worden gefotografeerd, dus de schoenen zijn zichtbaar.

Lezen is Top!
Lezen is en blijft erg belangrijk! Zowel zelf lezen als voorlezen. Op de Boomgaard hechten we veel
waarde aan leesmotivatie, we zien graag dat kinderen dat kinderen lezen leuk (gaan) vinden. Daarom
schaffen we regelmatig nieuwe leesboeken
aan. We hebben nu weer veel nieuwe, leuke
boeken in verschillende genres. De kinderen
kunnen bijna niet wachten om ze te mogen
lezen.
We hopen dat u zelf ook uw kinderen blijft
stimuleren om te lezen!
Wist u dat het lidmaatschap van de bieb tot 18 jaar gratis is?
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Oudertevredenheidsonderzoek
Ieder schooljaar houden we een oudertevredenheidsonderzoek. Dit doen we i.s.m.
scholenopdekaart/venstersp.o. Zou u voor 30 april onderstaande enquête in willen vullen? Voor een
betrouwbaar resultaat hebben we een minimaal aantal respondenten van 39 nodig. Als u op de link klikt
komt u bij de enquête. Lukt dat niet dan kunt u de link kopiëren in uw browser.
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/29D6M5X
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Bag2school
Vandaag zijn er weer veel zakken met kleding opgehaald door
Bag2school. Kinderen van groep 6 hebben geholpen. We bedanken jullie
allen weer voor het inleveren van de kleding.

Maak je eigen slijm op de
Techniekdag de Liemers

Zevenaar, 11 april 2022
In ons dagelijks leven spelen wetenschap en techniek een grote rol. Ook in sectoren waar je misschien
niet zo snel techniek verwacht, zoals de zorg, het onderwijs of creatieve beroepen. Kiezen voor een
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technische opleiding betekent kiezen voor een toekomstbestendige baan met goede
arbeidsvoorwaarden!
Techniekdag de Liemers op zaterdag 14 mei
Op zaterdag 14 mei a.s. vindt weer de Techniekdag de Liemers plaats. Doel van de Techniekdag is
kinderen in de leeftijd van 8 tot14 jaar spelenderwijs in aanraking te laten komen met techniek.
Deelnemende bedrijven en onderwijsinstellingen laten op de Techniekdag door middel van doeactiviteiten zien hoe leuk en breed techniek is. Alle aspecten van techniek komen deze dag aan bod: van

het aansluiten van een warmtepomp tot je eigen slijm maken en van bladblaasvoetbal tot het
programmeren van een robot.
Locatie en tijden
De Techniekdag op zaterdag 14 mei vindt plaats bij Müller European Truck en Trailer Care aan de
Dijkgraaf 24 in Duiven. De Techniekdag is geopend van 10.00 tot 16.00 uur en is voor iedereen gratis
toegankelijk. Aanmelden is niet nodig.
Meer informatie over deze dag vind je op www.techniekdag.nl/techniekdag-de-liemers

