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Belangrijke data 
11 mei – techniekroute gr 7 
13 mei – praktisch verkeersexamen gr 7/8 
18 mei – ochtend meesters en juffendag 

  middag schoolvoetbal gr 3t/m 8 
25 mei – Streefkerk doet! 
26 + 27 mei – leerlingen vrij (Hemelvaart) 
1 juni – inloopuurtje  
2 juni – schoolfotograaf 
      middag gr 7/8 Game On in Gorinchem 
3 juni – Praktijkexamen EHBO gr 7/8 
6 juni – leerlingen vrij (Pinksteren) 
10 juni – portfolio mee 
23 juni - schoolreis groep 1 t/m 8 
 

25 jaar bestuur 
Meester Marco werd afgelopen blij verrast door 
zijn collega’s, die de vlaggen, rode loper hadden 
klaar gelegd. Bij binnenkomst was er een luidt 
hoera geroep. Reden was dat hij in totaal 25 jaar 
bij het bestuur van obs de Boomgaard werkte.  
De directeur van O2A5 kwam ’s morgens 
persoonlijk ook nog langs met een bloemetje en 
een cadeau van het bestuur. Heel leuk was het 
feestlied in de groep van alle kinderen en het 
aanbieden van het schoolcadeau door mijn 5 
kleinkinderen. 
Bij deze collega’s en directie bedankt voor de 
bloemen en het cadeau, maar zeker niet in de 
laatste plaats de surprise voor deze 25 jaar. Zelf 
had hij daar niet aan gedacht.  
 
Meester Marco

 

Kopje 

Dodenherdenking 
Op donderdag 4 mei hebben Britt en Liv 
uit groep 8 onze school 
vertegenwoordigd tijdens de jaarlijkse 
dodenherdenking in Groot-Ammers. We 
liepen met alle genodigden in een stille 
tocht naar het monument bij het 
voormalig gemeentehuis aan de 
Voorstraat. Na de 
herdenkingsplechtigheid werden er 
bloemen gelegd bij het monument.  

 

 

Let op! Foutjes op de jaarkalender 
  
Een oplettende ouder wees ons erop dat we volgens 
de jaarkalender wel veel vrije dagen in de maand mei 
hebben. Blijkbaar is er tijdens het drukproces iets fout 
gegaan, hiervoor onze excuses. Maandag 16 en 
vrijdag 20 mei staan als vrije dagen op de kalender, 
maar zijn dit niet. We verwachten de leerlingen die 
dagen gewoon op school. Donderdag 26 mei is het 
Hemelvaartsdag (staat niet op de jaarkalender) en zijn 
de leerlingen vrij, evenals de vrijdag die daar op volgt, 
vrijdag 27 mei. 
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Nieuwe leerlingen 
Bij de Avonturiers hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen, 
namelijk Bo Bliek en Maksymilian Cieckiewicz! Wij wensen jullie een fijne schooltijd!  
 
Helaas is Noëmi Demirdag van de Onderzoekers verhuisd naar Alblasserdam. Wij wensen 
haar en haar familie veel woongeluk en plezier in Alblasserdam! 
 

Meester- en juffendag 
Volgende week woensdag 18 mei vieren we 
meester-/ juffendag. 
We vieren dit van 8.30 uur tot 12.00 uur. 
De kinderen van gr. 3 t/m 8 hebben 's 
middags ook nog schoolvoetbal in Groot-
Ammers. 
De kinderen mogen verkleed komen. 
 
De weersvoorspellingen geven aan dat het 
warm weer zal worden, dan zullen er ook 
waterspelletjes op het plein plaatsvinden. 
 
Wilt u in dat geval droge kleding meegeven + 
badkleding + handdoek + zonnebrand? 
 Op het plein mag dan ook gespeeld worden 
met meegebrachte waterpistolen. 
            
Het eten en drinken wordt zoals gebruikelijk 
door uw kind mee naar school genomen. 
            
We gaan er een gezellige dag van maken. 

               
 

Portfolio 
Het portfolio gaat wat eerder mee 
naar huis dan is aangegeven op de 
jaarkalender. In plaats van 24 juni 
gaat het 10 juni mee naar huis.  
Voor een eventueel eindgesprek zal 
de leerkracht u uitnodigen.  
Ligt het portfolio nog thuis, wilt  u het 
dan meegeven met uw kind?  
 
Oproep Ouderraad 
Vindt u het leuk om mee denken en 
helpen met activiteiten op school? De 
ouderraad is nog op zoek naar een 
nieuw lid om het team te versterken.  
Als u interesse heeft, kunt u zich 
opgeven bij juf Conja via de mail, 
cvandenheerik@o2a5.nl 
 

Schoolfruit 
Vanaf heden ontvangen wij geen 
schoolfruit meer. Wilt u uw kind zelf fruit 
meegeven op donderdag/vrijdag?  
 

Absentie  
Wilt u bij absentie van uw kind dit 
telefonisch aan ons doorgeven? Dit werkt 
voor ons het fijnst.  
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