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BELANGRIJKE DATA: 
Do. 
Ma. 
Di. 
Do. 

27 aug. 
31 aug. 
1 sept. 
3 sept. 

Informatieavond groepen 3 en 4 van 19.00 tot 20.30 uur 
Informatieavond groepen 1 en 2 van 19.30 tot 20.30 uur 
Informatieavond groepen 5 en 6 van 19.00 tot 20.30 uur 
Informatieavond groepen 7 en 8 van 19.00 tot 20.30 uur 

Ma. 7 sept.  Start kennismakingsgesprekken op uitnodiging (alle groepen) 

Ma. 14 sept. Studiedag: alle kinderen vrij! 

Wo. 23 sept. Sponsorloop voor Voedselbank Leidsche Rijn 

Do. 24 sept. Nieuwsbrief 2 verschijnt 

Vr. 25 sept. Laatste vrijdag deze maand voor afhalen gevonden voorwerpen 
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GELUKKIG NIEUW SCHOOLJAAR 
Op de een of andere manier heb ik de neiging om iedereen een gelukkig nieuwjaar of 
de beste wensen te wensen. Een nieuw schooljaar voelt altijd als een geheel nieuw 
begin. Het ritme en de regelmaat zijn wel weer fijn en het is de kunst om het 
“slippergevoel” zo lang mogelijk vast te houden.  
 
We gaan weer vol goede moed aan de slag en we hebben weer veel goede 
voornemens. De voornemens voor De Boomgaard hebben we direct vertaald in 
acties: 
 
Beweegwijs: 
Dit schooljaar gaan we ook op de locatie aan de Langerakbaan starten met 
Beweegwijs. Meester Jan heeft in de vakantie doorgewerkt om het plein aan de 
Akkrumerraklaan van prachtige belijning te voorzien. 
 
Ouderportaal Parnassys: 
We gaan het ouderportaal van Parnassys open zetten. Dat betekent voor u, dat u 
zelf uw eigen NAW-gegevens kunt bijhouden en wijzigen. De grootste verandering is, 
dat u elk cijfer voor elke toets direct kunt zien in ons administratiesysteem.  
De leerkrachten hebben inloopspreekuren ingeroosterd, zodat u kunt binnen lopen 
als u een vraag heeft over een toets of een cijfer. Dit voorkomt veel over en weer 
mailen en hopelijk ook frustraties aan beide kanten. Dit inloopspreekuur is bedoeld 
voor de laagdrempelige, eenvoudige vragen. Voor meer persoonlijke of ingewikkelde 
vragen kunt u beter een afspraak maken. 
U ontvangt hier binnenkort nog meer informatie over en persoonlijke inloggegevens. 
 
Techniek: 
Zo zullen we dit schooljaar in gaan zetten op techniek. Het team zal geschoold 
worden, we hebben drie techniekcoördinatoren binnen het team en er is een 
samenwerking met de universiteit en het knooppunt Wetenschap en Techniek. Het 
eerste wat de kinderen hiervan zullen gaan merken is tijdens de kinderboekenweek. 
Het thema van de kinderboekenweek is natuur en wetenschap en wij gaan in die 
week met alle groepen technische projecten doen. Dit hele traject financieren we 
vanuit de rijkssubsidie voor het ontwikkelen van techniekonderwijs. 
 
Muziek: 
In samenwerking met muziekvereniging De Bazuin hebben we een aanvraag gedaan 
voor een muziekproject voor minimaal 2 jaar voor de groepen 6 en 7. Ook deze 
subsidie hebben we binnen gesleept en vol trots kunnen we mededelen, dat de 
kinderen van de groepen 6 en 7 de aankomende twee jaar muziekinstrumentenles 
zullen krijgen van echte muziekdocenten. De kinderen krijgen eerst 6 keer een 
introductieles en daarna mogen ze uit 6 instrumenten een voorkeur voor 3 
instrumenten aangeven. Een van de 3 voorkeuren zal toegekend worden.  
De muziekinstrumenten mogen (op het drumstel na, want dat past niet achterop elke 
fiets) zelfs door de kinderen mee naar huis genomen worden. We zijn heel blij met de 
expertise, het netwerk en de inzet van muziekvereniging De Bazuin en samen gaan 
we ook weer kijken hoe we dit na deze twee subsidiejaren structureel op De 
Boomgaard kunnen blijven doen. 
 
 



 

Nieuwe website: 
Binnen nu en drie maanden willen een nieuwe website lanceren. Nieuw in deze 
website zal onder andere zijn dat er een digitale schoolplanner in zal zitten. Ouders 
kunnen die schoolplanner koppelen aan hun eigen digitale agenda's. 
 
Een heel gelukkig en gezond nieuw schooljaar gewenst! 
 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2015-2016 

Studiedag 
 
Herfstvakantie 
 
Studiedag 
 
Sinterklaas 
 
Kerstvakantie 
 
Voorjaarsvakantie  
+ Studiedag 
 
Studie Tweedaagse 
 
Goede Vrijdag       
+ Pasen 
 
Studiedag 
 
Meivakantie 
 
Pinksteren 
 
Studiedag 
 
Zomervakantie 

Maandag 14 september 2015 
 
Zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober 2015 
 
Dinsdag 24 november 2015 
 
Vrijdagmiddag 4 december 2015 
 
Vrijdagmiddag 18 december t/m zondag 3 januari 2016 
 
Zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2016         
+ Maandag 29 februari 2016 
 
Donderdag 17 maart en vrijdag 18 maart 2016 
 
Vrijdag 25 maart 2016                                                    
+ Zondag 27 maart en maandag 28 maart 2016  
 
Woensdag 6 april 2016 (was 20 april; deze vervalt *) 
 
Zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2016 
 
Zondag 15 mei en maandag 16 mei 2016 
 
Woensdag 8 juni 2016 
 
Vrijdagmiddag 8 juli t/m zondag 21 augustus 2016 

*De studiedag die gepland stond voor woensdag 20 april wordt verplaatst naar 
woensdag 6 april 2016. Dus de studiedag waarop alle kinderen vrij zijn is woensdag 
6 april en woensdag 20 april is GEEN vrije dag meer. 
 

HULP (WAS-)OUDERS GEZOCHT  
We zoeken ouders die 3 tot 4 keer per jaar de hand-/vaatdoeken willen 
wassen voor beide locaties.  
Eigenlijk een hele eenvoudige klus, maar wij zijn er erg mee geholpen. 
U kunt zich aanmelden bij conciërge Ezra Venus per mail 
ezravenus@gmail.com. 
 
Wilt u bij de aanmelding de naam van uw kind, de leerkracht, uw telefoonnummer en 
e-mail adres vermelden? Wij zullen dan een rooster maken en u laten weten op 
welke data u ons weer van frisse doeken kunt voorzien.  

mailto:ezravenus@gmail.com


 

START VERRIJKINGSKLASSEN 
Volgende week maandag 31 augustus start de 
verrijkingsklas weer!  
Dit jaar is het verrijkingsklaslokaal op de 
Akkrumerraklaan-locatie.  
Het verrijkingslokaal zit op de eerste etage in 
het cluster van groep 4, naast het lokaal van juf 
Judith en juf Mirjam. 
 
Het rooster voor de verrijkingsklas voor het aankomende jaar ziet er als volgt uit: 
Maandagmorgen: 8.30-10.30 uur groepen 3 en 4 
Maandagmiddag:    13.30-15.00 uur groep 2 
Dinsdagmorgen: 8.30-11.45 uur groepen 7 en 8  
Donderdagmorgen: 8.30-11.45 uur groepen 5 en 6  
 
Voor de groepen 6, 7 en 8: Kinderen moeten ’s ochtends op de fiets naar de 
Akkrumerraklaan komen. Om 11.45 uur fiets ik met de kinderen die overblijven terug 
naar de Langerakbaan. Kinderen die tussen de middag naar huis gaan, mogen om 
11.45 uur worden opgehaald of zelf naar huis gaan vanaf de Akkrumerraklaan. 
 
Voor de meeste kinderen uit groep 3 start de verrijkingsklas na de herfstvakantie, 
nadat eerst is bekeken welke kinderen er voor in aanmerking komen. Ook de 
verrijkingsklas van groep 2 start na de herfstvakantie. Na de herfstvakantie is er een 
informatieavond over de verrijkingsklas en verrijking in de klassen voor alle 
geïnteresseerde ouders. Hier volgt nog meer informatie over! 
Ik verheug me op een nieuw schooljaar met nieuwe uitdagingen. Graag tot in de 
verrijkingsklas!  
 
Met vriendelijke groet,  
Hester Lensink 
 
Coördinator Hoogbegaafdheid/Leerkracht verrijkingsklas 
E-mail: eh.lensink@gmail.com 
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdagochtend  
 

NIET FIETSEN OP HET PLEIN en LUIZENTASSEN MEE 
Aan het begin van het schooljaar willen we iedereen graag herinneren 
aan de afspraak dat er op het schoolplein van beide locaties niet 
gefietst mag worden. 
 
 

Aan het eind van het vorige schooljaar hebben een hoop kinderen hun 
luizentassen mee naar huis genomen en nog niet iedereen heeft deze 
mee terug genomen naar school. We willen iedereen vragen om de 
luizentassen zo snel mogelijk weer mee naar school te nemen zodat we 
het deze lastige diertjes moeilijker maken om zich te verspreiden.  
De luizentassen worden/zijn eenmalig gratis door school verstrekt aan 
alle leerlingen. Als je de luizentas kwijt bent, kun je een nieuwe kopen bij 
de conciërges Charles en Ezra. De tassen kosten EUR 7,50 per stuk.  
 

mailto:eh.lensink@gmail.com


 

KUNST EN CULTUURBELEID OP DE BOOMGAARD 2015-16 
Vanaf september 2015 starten wij ons nieuw kunst- en cultuurbeleid. We werken 
hiervoor samen met twee creatieve partners;  
Architecten centrum  Aorta en Click F1 media educatie.  
 
Deze samenwerking heet ‘ STRAATBEELDEN’. 
 
 
 
Straatbeelden is een creatief partnerschap tussen  Aorta, 
Click F1 en De Boomgaard waarin architectuur, cultureel 
erfgoed en media educatie in een leerlijn gecombineerd 
worden.  
 
Straatbeelden gaat over het onderzoeken, analyseren en herstructureren van de 
omgeving door de inzet van (landschaps-) architectuur, stedenbouw en media.   
Deze doorgaande leerlijn valt onder kunst - en wereldoriëntatie en sluit aan bij de 
kerndoelen van oriëntatie op jezelf en de wereld maar ook zaakvakken zoals natuur, 
techniek en aardrijkskunde.  
De leerlijn wordt projectmatig op acht middagen op De Boomgaard ingezet.  
 
Omgevings- en media-educatie vormen een rijke combinatie om kunstzinnige 
oriëntatie en zaakvakken te verbinden. Een omgeving van steen, gesloten, met 
bekende en onbekende plekken komt tot leven. Geschiedenis, heden en toekomst 
worden verbonden. De leerling staat centraal in deze omgeving, om zich deze eigen 
te maken, zich erin te bewegen en deze te beïnvloeden. Leerlingen leren te werken 
met beeld en taal, communiceren met elkaar en de omgeving, analyseren de 
omgeving en geven hier eigen vorm en betekenis aan. Ze leren de omgeving in al 
zijn culturele rijkheid te herkennen en er onderdeel van te zijn. 
 
Deze beschrijving sluit naadloos aan bij de visie die De Boomgaard in oktober 2013 
samen met de kunst-ouders van de school verwoord heeft: 
 ‘Het kind in zijn omgeving zetten en de omgeving in het kind brengen’ 
 
Wij zijn dus zeer verheugd dat we hierin professioneel begeleid worden de kans 
krijgen om deze visie in een leerlijn aangereikt te krijgen. 
De leerlijn is ingedeeld in verschillende lagen van onze omgeving;  
Het verleden / we gaan graven 
De omgeving / in kaart brengen 
De beleving  / hoe ervaren we  
De toekomst / wat willen we ontwerpen 
Alle tijden  
 
 
Hier zijn de verschillende lagen in beeld gebracht: 
 
 
 
 
 



 

In de periode tot aan de kerstvakantie 2015 gaan alle groepen werken in de laag 
‘verleden’. Dit gaat over de geschiedenis van Leidsche Rijn en we beginnen allemaal 
met een bezoek aan het Castellum! 
 
Geschiedenis thema’s in de leerjaren: 
Groep 1&2  Graven in het verleden, schatten zoeken en een schatkist vullen 
Groep 3       Stamboomgaard, een krant maken 
Groep 4       Een digitaal wandkleed maken van sporen in LeidscheRijn 
Groep 5       De Romeinse Limes route ervaren en in kaart brengen 
Groep 6       Zichtbaar verleden, digitale en papieren krant maken 
Groep 7       Jaarringen Leidsche Rijn, maquette bouwen van de wijk 
Groep 8       Utrecht in vogelvlucht, digitaal tijdsdocument maken 

 
EEN NIEUW SCHOOLJAAR, OOK VOOR DE MR 
Het nieuwe schooljaar is van start gegaan en in september begint ook de MR weer 
met vergaderen. Maar al eerder zullen jullie van ons horen. We gaan ons namelijk 
weer intensief bezighouden met de veiligheid op het schoolplein. De school heeft 
echte verkeersborden aangeschaft en die gaan we op strategische plaatsen 
neerzetten. Wat er op staat laat zich raden! Voordeel van deze borden is dat je je 
bijna niet meer kunt vergissen. In samenwerking met de “afstapouders” proberen we 
met elkaar het schoolplein weer een beetje veiliger te maken. Bedankt alvast voor 
jullie medewerking! 
 
In september beginnen we met een “benen op tafel” gesprek met de directie van de 
school. We zullen onder meer het Schoolplan bespreken, dat vlak voor de vakantie is 
afgerond. Maar ook andere lopende en toekomstige zaken zullen informeel aan de 
orde komen. We denken daarmee een goede aftrap te geven voor het nieuwe jaar. 
 
Wat het vorige schooljaar betreft: medio september staat het Jaarverslag van de MR 
over 2014/2015 op de website. 
Reageren mag: MRboomgaard@gmail.com 
Wordt vervolgd! 
 
Hanno Uitenboogaart                                                                                          
Namens de Medezeggenschapsraad van De Boomgaard. 
 

SPONSORLOOP VOOR VOEDSELBANK LEIDSCHE RIJN 
Zet het alvast in je agenda! Op woensdag 23 september zal er weer een grote 
sponsorloop op De Boomgaard zijn.  
De kinderen mogen dan weer gaan rennen voor de Voedselbank in Leidsche Rijn. 
Volgende week zullen we u meer informatie geven en de sponsorkaarten uitdelen! 
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INVOERING MEDISCH PROTOCOL 
Leerkrachten worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over 
pijnen die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen zijn, zoals hoofdpijn, 
buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. 
 
De leerkrachten van De Boomgaard krijgen ook in toenemende mate het verzoek 
van de ouders om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicijnen toe te 
dienen. Binnen het basisonderwijs wordt meer en meer ‘medisch handelen’ van de 
leerkrachten gevraagd, zoals het geven van medicijnen, het toedienen van injecties, 
het prikken van bloedglucosespiegel bij diabetespatiënten en dergelijke. 
Dit kan betekenen dat de leerkrachten soms medische handelingen uitvoeren, 
waarvoor zij niet bekwaam en/of bevoegd zijn. Dit kan grote risico’s met zich 
meebrengen, zowel op het gebied van gezondheid van het kind als op juridisch vlak. 
De leerkrachten begeven zich op terreinen waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn.  
 
Daarom wordt met ingang van het schooljaar 2015-2016 het medisch protocol van de 
PCOU op De Boomgaard ingevoerd. We zullen u hier binnenkort verder over 
informeren. 
 
Nicole Verdier 

 
VITRINEKASTEN GEZOCHT 
Voor het nog te openen expositielokaal aan de Langerakbaan zijn wij op zoek naar 
vitrinekasten. Dus heeft u er 1 thuis staan die weg mag dan kunnen wij hem wellicht 
gebruiken. Wilt u dan een foto van de kast sturen naar da.vanrijsdam@gmail.com? 
Dank! 

 

BUURTTEAM LEIDSCHE RIJN 

 

Een berichtje van de Buurtteammedewerkers van  Jeugd en Gezin Leidsche Rijn:          
Margit Boorsma                    en         Henriette Brinkman 

 

 

 

 

Beste ouders, 

Wij zijn als buurtteamwerkers ruim een jaar betrokken bij De Boomgaard. In het 
schooljaar 2015-2016 zijn wij iedere maandagmorgen aanwezig in de school, om 
ouders en leerkrachten de mogelijkheid te geven voor vragen naar ons toe te komen.  

mailto:da.vanrijsdam@gmail.com


 

Met wat voor vragen kunt u bij ons terecht? 
Wij kunnen meedenken bij verschillende vragen, groot of klein, die belangrijk zijn om 
de kinderen in de gezinnen goed op te laten groeien. U kunt met uiteenlopende 
vragen bij ons terecht zoals bijvoorbeeld vragen over de opvoeding, slaapproblemen, 
lastig gedrag, moeite met samenspelen, pestgedrag, maar ook andere vragen zoals 
op het gebied van financiën, echtscheidingsproblemen en nog veel meer.  

Wat doen wij? 
We ondersteunen u bij het vinden van een oplossing en het maken van een plan dat 
bij ú en uw gezin past. Dit houdt onder andere in dat we verder borduren op dat wat 
al goed gaat en stil staan bij eigen mogelijkheden zodat de hulp niet langer duurt dan 
nodig is. We sluiten aan bij uw vraag en/of zorg. U behoudt in alle fases zelf de regie, 
het buurtteam ondersteunt waar nodig.  

Hoe zijn wij te bereiken? 
U kunt ons op maandagmorgen op school aanspreken maar u  kunt ook bellen of 
mailen. Daarnaast weten ook de leerkrachten en de IB-ers ons goed te vinden. Wij 
kunnen samen met de IB-er of met u alleen een eerste kennismakingsgesprek 
plannen. 

Hartelijke groet,  
Margit Boorsma (ma t/m do) 06 20258938 
m.boorsma@buurtteamsutrecht.nl 
Henriette Brinkman (ma t/m do) 06 20259159 
h.brinkman@buurtteamsutrecht.nl 

 
HOE WERKT DAT MET HET SPAARVARKEN? 

Als kinderen jarig zijn dan wordt er vaak naast de traktatie aan 
klasgenootjes, ook een traktatie uitgedeeld aan de leerkrachten. 
Maar met zo’n grote school van ruim 700 leerlingen kunt u zich 
voorstellen dat de leerkrachten hun lunchpakket thuis kunnen laten en permanent 
aan de lijn moeten doen om hun gewicht een beetje binnen de perken te houden. 
Toen dachten wij; als uw kind nu toch graag iets wil uitdelen, dan liever geen 
lekkernijen meer voor de leerkrachten maar een bijdrage aan een goed doel! 
   
Rond de herfstvakantie kiest de KinderMedezeggenschapsRaad (KMR) ieder jaar 
een nieuw goed doel. Op dit moment is het goede doel: Speelgoedbank De Meern.  
Bij de conciërges juf Ezra en meester Charles staan spaarvarkens waar uw jarige 
kind de vrijwillige bijdrage voor dit project in kan doen. In de nieuwsbrief houden we 
iedereen op de hoogte over het gespaarde bedrag. 

 
OPBRENGST SPAARVARKEN 
De afgelopen tijd hebben de jarigen heel ijverig doorgespaard en € 31,50 in de 
spaarvarkens gestopt. De teller staat nu al op € 326,05 voor het goede doel van dit 
schooljaar: Speelgoedbank De Meern. 
 

IN DE BIJLAGE VAN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 Judotrainingen in Cluster Voorn 
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