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Agenda: 

 

29 mei 

Verkeersexamen 
groep 7/8 
 

30 t/m 31 mei 
Hemelvaart,  

kinderen vrij 
 
10 juni 

Pinksteren 
 

21 juni  
Studiedag, 
Kinderen vrij 

 
24 juni 

Studiemiddag, 
Kinderen vrij 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Babynieuws  

Hoera, op 13 april zijn 

juf Melissa en Steven 

trotse ouders geworden 

van Stijn. Wij feliciteren 

juf Melissa en Steven. 

En grote zus Benthe na-

tuurlijk ook! Veel geluk 

samen!  

 

Paaslunch 

Op 18 april hebben wij 

genoten van een heerlij-

ke paaslunch. We kregen 

bezoek van de paashaas 

en een kuikentje! 

 

 

 

 

Voorplein afrit 

Bij het uitgaan van de school ontstaan menigmaal ge-

vaarlijke situaties. Kinderen rijden met de fiets het holle-

tje direct de weg op. De overburen hebben ons hier nog-

maals op attent gemaakt. Het plaatsen van een hek op 

de stoep is niet mogelijk ( vrachtauto’s). We hebben nu 

wel een idee hoe het wel kan. Nu echter de uitvoering. 

Zijn er een paar handige ouders die dit project willen uit-

voeren?? U kunt zich aanmelden bij meester Marco.  
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Inspectiebezoek 

Op vrijdag 24 mei krijgen wij inspectiebezoek en zal 

worden bekeken hoe wij als school functioneren op 

verschillende punten.  

29 mei Praktijkexamen verkeer 

Op 29 mei zal er geen meester– en juffendag zijn 

zoals gepland staat in de jaarkalender. Dit vanwege 

het verkeersexamen voor groep 7/8 wat deze dag 

zal plaatsvinden in Nieuwlekkerland. De nieuwe da-

tum voor de meester– en juffendag volgt…. 

Beeldhouwen 

Iedere maandagmiddag zijn 

een aantal kinderen zeer actief 

aan het beeldhouwen, zoals u 

op de foto kunt zien. Er wordt 

met uiterste concentratie ge-

werkt!  

 

Facebook Ouderraad 

De ouderraad heeft een face-

bookpagina aangemaakt waar-

op regelmatig nieuws staat en hulpvragen. Kijk 

eens op hun pagina! 

https://m.facebook.com/ouderraad.obsdeboomgaard?

ref=bookmarks 

 

Studiedag/ middag 
 

Noteer in uw agenda! 
Op vrijdag 21 juni zijn alle kinderen vrij i.v.m. een 

studiedag. Op maandagmiddag 24 juni zijn de kin-

deren wederom vrij i.v.m. een studiemiddag.  

Jarigen in april/mei:  
  

1 april Daan 5 jaar 

 

6 april Elias 7 jaar 

 

7 april Jarah 6 jaar 

 

17 april Dani 7 jaar 

 

24 april Linn 7 jaar 

 

27 april  Daan 8 jaar 

 

28 april Noëmi 5 jaar 

 

5 mei Denzel 6 jaar 

 

6 mei Lara 6 jaar 

 

7 mei Daniël 9 jaar 

 

9 mei Kyomi 11 jaar 

       

9 mei Ryan 8 jaar 

 

10 mei Fenne 7 jaar 

 

13 mei Lieke 10 jaar 

 

15 mei  Denley 10 jaar 

 

17 mei Liv 9 jaar 

 

23 mei Dries 6 jaar 

 

30 mei Juf Carolien 

 

https://m.facebook.com/ouderraad.obsdeboomgaard?ref=bookmarks
https://m.facebook.com/ouderraad.obsdeboomgaard?ref=bookmarks
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Uitnodiging! 

Op donderdag 23 mei wordt er bij tennisvereniging Streveland een cli-

nic georganiseerd. Kom jij ook gezellig een balletje slaan? Je hoeft de 

vaardigheden van tennis niet te kennen, iedereen mag meedoen!  

Voor wie; alle kinderen van groep 3 t/m 8 

Waar; Beneden Tiendweg 6B te Streefkerk 

Hoelaat; 15.30 uur  

Je hoeft je niet aan te melden & deelname is 

geheel gratis!  

Vanuit de tennisvereniging wordt er gezorgd voor een glaasje limona-

de.  

Hopelijk zien we jullie dan! 

 

Reminder vrijdag FRUITDAG  

Weet u nog dat vrijdag fruitdag is…….. Wij merken dat al veel ouders 

en kinderen hieraan denken, heel fijn! 

 


