
Boomblad nr. 9  31 januari 2020 
 

   

 

 

 

 
 
Wist u dat………………………………….. 
 

- wij de twee stakingsdagen nuttig hebben gebruikt 

- wij goede gesprekken en discussies gehad hebben over de toekomst van het onderwijs 

- wij beseffen dat wij een prachtig beroep hebben 

- wij hopen dat dit de laatste staking is geweest 

 

 

Staking  

Afgelopen twee dagen hebben wij stichtingbreed nagedacht 

over de toekomst van ons onderwijs. Op tal van plaatsen zijn 

leerkrachten bijeen gekomen om met elkaar te praten en 

discussiëren over wat de mooie dingen van het onderwijs zijn 

en hoe wij dat kunnen uitdragen en hoe wij ons onderwijs nog 

kunnen verbeteren. 

 

Binnenkort kunt u hier berichtgeving verwachten vanuit PRO8.  

 

  

Oorlog en Vrede 
In het kader van het thema van Topondernemers “Oorlog en Vrede” waren vorige week vrijdag  de oud-
opa en oud-oma van Jamie uit groep 5 bij ons op bezoek. Zij hebben allebei de oorlog nog bewust 
meegemaakt. Opa Jan vertelde verhalen over wat hij in de Tweede Wereldoorlog heeft gedaan en hoe 
dat was. Erg indrukwekkend voor de kinderen. Leuk dat zij dat wilden doen en leuk om te zien hoe 
geïnteresseerd de kinderen waren.  
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EU Schoolfruit 

In de week van 3 februari krijgen de kinderen op woensdag een stuk mango, op 

donderdag een paar waspeentjes en op vrijdag een stuk van een SU-peer. (Dit is een 

Chinese peer en lijkt qua vorm een beetje op een appel, maar is toch echt een peer. De 

bite is bijna krokant. De smaak is zoet en erg fris) 

 

 
INLOOPSPREEKUUR JEUGDGEZONDHEID 

Waarom is er een inloopspreekuur jeugdgezondheid? 

Als er vragen zijn over bijvoorbeeld: gezondheid, opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, 

overgewicht, voeding of zindelijkheid. 

Voor wie is het inloopspreekuur jeugdgezondheid? 

• Ouders 

• Leerlingen 

• Leerkrachten 

Wanneer is er een inloopspreekuur? 

Het eerstvolgende inloopspreekuur is op: 

Maandag 3 februari 2020 

08.30 - 09.15 uur 

Wie houdt het inloopspreekuur? 

De jeugdverpleegkundige van de GGD. Mijn gegevens staan hieronder. 

Als het nodig is, betrek ik de jeugdarts erbij. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes, of bij problemen met 

horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag. 

Contactgegevens 

 

Lisa Klein Gunnewiek, jeugdverpleegkundige 

 088 - 4433325 (direct) 

 088 - 4433000 (algemeen)   

 l.kleingunnewiek@ggdnog.nl  

Website: www.ggdnog.nl     
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Topondernemers 

Kato, Noortje en Faye uit groep 7/8 hebben voor een opdracht van Topondernemers een actie bedacht 

om geld in te zamelen voor War Child. Ze hebben het ook in alle klassen uitgelegd aan de kinderen en 

hopen dat iedereen wil helpen. 

 

 

 

Carnaval op de Boomgaard 

Vrijdag 7 februari vieren we carnaval op de Boomgaard. Alle kinderen 

mogen die dag verkleed op school komen. 

We maken er een gezellig dag van en lopen dit jaar met alle kinderen 

en de prins een optocht naar het Dorpshuis. 

We vertrekken rond 10:45 uur van school en zouden het leuk vinden 

als er veel mensen komen kijken! 

Alaaf! 

 

 


