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Agenda: 

 
9 oktober  
Kinderboekenmarkt 

 
14 oktober 
Schoolfotograaf 

 
15 oktober 

Start  
EHBO-lessen groep 8 
 

21 t/m 27 oktober 
Herfstvakantie 

 
28 oktober  
Maandagmiddag 12 

uur leerlingen vrij 
 

28 oktober t/m 1 no-
vember 
Herfstgesprekken 

 
12 november 

Drempeltoets groep 8 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Foto’s van het kamp? 

 
Check onze website! 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Afscheid Adrie 

Na 25 jaar op onze school te hebben 

gewerkt stopt onze Adrie op 15 okto-

ber. Zij is vorige maand 65 jaar ge-

worden en vond dit een mooi moment 

om te stoppen. Adrie, bedankt voor al-

les en we gaan je missen! Wij zullen 

met de kinderen dinsdagmiddag 15 

oktober afscheid nemen van Adrie. Het 

thema voor deze middag is ‘Western’. 

De kinderen mogen deze middag verkleed komen als 

cowboys/ cowgirls. (Denk aan cowboyhoeden, geruite 

blouse, laarzen, rode zakdoeken) 

 

Kinderboekenweek 

Woensdag 2 oktober  t/m 

11 oktober werken wij op 

school over de kinderboe-

kenweek met het thema 

“Reis mee!” Op 9 oktober 

zal er een kinderboekenmarkt worden gehouden vanaf 

8.15 tot 10.00 uur en 12.00 tot 13.00 uur. Iedereen is 

welkom! 

 

Schoolfruit 

Hoera, wij zijn ingeloot om mee 

te doen met het EU-

schoolfruitprogramma. Vanaf 12 

november tot 19 april zullen wij 

schoolfruit ontvangen. Welke da-

gen wij dit ontvangen is nog niet bekend. Wij houden u 

op de hoogte.  

 



 
  Nieuwsbrief 2 
    Oktober 2019 

 

 

Herfstgesprekken  

De herfstgesprekken zullen in de week van 28 okto-

ber plaatsvinden. De inschrijflijsten hangen bij de 

klassen vanaf 14 oktober. 

Groep 1:  31 oktober (bij de kinderen van groep 2 

komt de leerkracht op huisbezoek, u ontvangt een 

mail van de leerkracht) 

Groep 3/4: 28, 29, 31 oktober 

Groep 5 t/m 7:  29 en 30 oktober (groep 8 volgt 

later i.v.m. drempelonderzoek)  

 

Voorstelling groep 

1/2 “Op reis met 

Giraf” 

Groep 1/2 heeft ge-

noten van de voor-

stelling afgelopen 

maandag in Nieuw-

Lekkerland. Ouders, 

bedankt voor het rij-

den!  

 

Dag van de leraar 

Vandaag 

werden de 

leerkrachten 

in het zon-

netje gezet 

door de 

leerlingen. 

Ouders en 

leerlingen 

bedankt! 

 

Jarigen in oktober: 

 

6-10 Bram 5 jaar 

 

7-10 Indy 6 jaar 

 

8-10 Luca 5 jaar 

 

20-10 Otis 9 jaar 

 

20-10 Joeri 9 jaar 

 

20-10 juf Melissa 30 jaar 

 

23-10 Britt 9 jaar 

 

23-10 Rebecca 10 jaar 

 

26-10 Isabella 7 jaar 

 

28-10 Melle 10 jaar 
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Even voorstellen 

 
Eerst zal ik mij even voorstellen, mijn naam is: 

Ilona Langendoen en ik ben twintig jaar oud. Ik 
zit nu in mijn laatste jaar van de opleiding: On-

derwijsassistent aan het Da Vinci College te Dor-
drecht. Ik loop 3 dagen in de week stage, dit zal 

zijn op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 
3/4 bij meester Sander en juf Conja. Ik loop sta-

ge van: 09-09-2019 tot en met 19-06-2020. In 
mijn vrije tijd ga ik ook vaak aan de slag met kin-

deren. Thuis hebben wij een groot gezin en pas ik 
regelmatig op bij mijn vaste oppasgezin. Daar 

buiten om geef ik ook nog gymles aan kinderen 
van 6 tot en met 14 jaar oud. Ik kijk er met veel plezier naar uit om mijn 

laatste jaar bij de Boomgaard af te ronden. Ik hoop hier bij de Boom-

gaard een leuke maar vooral leerzame tijd tegemoet te gaan. Heeft u 
vragen? Kom gerust langs dan maken we even een praatje.  

  
Met vriendelijke groeten, 

  
Ilona Langendoen. 

 
 

Hey, ik ben Annemarieke en ik woon in Streefkerk. Ik loop als onder-
steunende stage bij groep 3&4.   

 
Groetjes Annemarieke 

 
 

Hoi Allemaal, 

Mijn naam is Sanne en ik versterk het team op unit 2 elke maandag! Dit 
worden twee dagen vanaf januari. Ik ben een derdejaars stagiaire vanuit 

de Pabo en ik hoop dit jaar erg veel te leren en te kunnen helpen!  
Groet, Sanne 

 

Hallo allemaal, 

Voor een aantal mensen ben ik al een wat bekender gezicht, maar voor 

vele ook nog niet. Mijn naam is Bianca Vreugdenhil, en vanaf de zomer-

vakantie mag ik op de Boomgaard werken als onderwijsassistent in 

groep 1 en 2. Samen met mijn drie dochters woon ik in Gorinchem.  Ben 

ik een paar keer per week in de sportschool te vinden, ga ik graag met 

mijn vriendinnen op stap of maak ik een lange wandeling en dan het 

liefst langs het strand. 


