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BELANGRIJKE DATA: 
Vr. 30 okt. Laatste vrijdag deze maand voor afhalen gevonden voorwerpen 

Ma. 
t/m 
Vr. 

16 nov. 
t/m 
20 nov. 

10-minutengesprekken groep 1 t/m 7 
Uitnodiging hiervoor ontvangt u op 2 november per e-mail van de 
leerkracht.  

Di. 24 nov. Studiedag: Alle kinderen vrij! 

Do. 26 nov. Nieuwsbrief 4 verschijnt 

Vr. 27 nov. Laatste vrijdag deze maand voor afhalen gevonden voorwerpen 

Vr. 4 dec. Sinterklaas: ’s Middags alle kinderen vrij!  
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STAND VAN ZAKEN 
10-minutengesprekken groep 1 t/m 7 in de week van 16 t/m 20 november 
Het is niet meer mogelijk om de 10 minuten gesprekken schoolbreed in te delen. 
U krijgt nu op dinsdag 2 november van de leerkracht een indeling toegestuurd per  
e-mail. Deze lijsten met de indeling per klas komen vanaf woensdag 3 november ook 
op de deuren van de klaslokalen te hangen. 
Mocht u op het ingedeelde tijdstip verhinderd zijn dan heeft u de mogelijkheid om te 
ruilen met een andere ouder of een andere afspraak met de leerkracht te maken. 
 
Boot- & Foodcamp op De Boomgaard 
Misschien is het u al opgevallen? Misschien vond u het altijd al? Het team van De 
Boomgaard wordt steeds fitter. We doen tegenwoordig aan Bootcamp & Foodcamp. 
Elke maandag- en donderdagmiddag kunnen de leerkrachten deelnemen aan allerlei 
sportactiviteiten begeleid door twee personal trainers. Gemiddeld doen er tussen de 
12 en 15 leerkrachten mee per training. Het is leuk om te sporten met elkaar en 
tegelijkertijd ook fit te worden of te blijven. Tijdens de training wordt er ook aandacht 
besteed aan een gezonde levensstijl en voeding. Dit heeft zelfs geresulteerd in een 
slowjuicer en een blender in de personeelsruimte! Elke middag worden er door de 
leerkrachten gezonde sapjes en smoothies voor elkaar bereid. De overtreffende trap 
is ook alweer ingezet, vanaf volgende week beginnen we met “Heel De Boomgaard 
Bakt”. Een keer per drie weken een gezond tien-uurtje maken voor je collega’s en de 
overige dagen een gezond tussendoortje krijgen, dat bereid is door een ander.  
Op deze manier willen samen gezond, fit en energiek blijven en dit ook naar de 
kinderen toe uitdragen.   
 
Muziekproject De Boomgaard samen met muziekvereniging De Bazuin 
Vandaag (donderdag 29 oktober) wordt een vrachtwagen vol met 
muziekinstrumenten afgeleverd op De Boomgaard. De afgelopen 6 weken hebben 
de kinderen van de groepen 6 & 7 muzieklessen gehad om kennis te maken met 
muziekinstrumenten. De kinderen mogen nu een instrument kiezen en daar krijgen 
ze dan vanaf volgende week muziekles voor, gegeven door professionele 
muziekdocenten. Dit vindt elke vrijdag plaats op de Akkrumerraklaan, mocht u dus 
geluiden van een hoorn, een bariton of klarinet horen dan weet u dat de leerlingen 
aan het oefenen zijn. Het unieke aan dit project is dat wij de instrumenten voor 20 
weken aan de kinderen uitlenen. We zijn enorm trots op dit unieke muziekproject. We 
zijn ambitieus genoeg om dit hoge niveau van muziekonderwijs ook in de overige 
groepen vorm te geven. Gelukkig hebben we leerkrachten die hier gelijk mee aan de 
slag willen! 
 
Straatbeelden nieuws 
Wat was dit ook alweer? 
Straatbeelden is een uniek kunst- en cultuurproject op De Boomgaard. We gaan 
hierbij aan de slag met omgevings- en media-educatie in samenwerking met onze 
culturele partner Aorta en Click F1. 
Een vinex omgeving van baksteen met bekende en onbekende plekken komt tot 
leven. Geschiedenis, heden en toekomst krijgen een gezicht met betekenis. 
De leerling staat centraal in deze omgeving, om zich erin te bewegen, om zich deze 
eigen te maken en deze te beïnvloeden. Ze leren de omgeving in al zijn culturele 
rijkheid te herkennen en er onderdeel van te zijn. 
 



 

In de periode tot aan de kerstvakantie gaan alle groepen zich 4 weken lang bezig 
houden met het verleden, de geschiedenis van Leidsche Rijn. Alle groepen brengen 
een bezoek aan het Castellum en gaan allemaal op eigen wijze 'graven'. 
In deze nieuwsbrief een verslag van de groepen 1 en 2. 
Groep 8 is deze week begonnen met 'Utrecht in vogelvlucht '. Zij gaan een eigen 
website maken en brengen hiermee hun omgeving in beeld. Groep 4 begint volgende 
week en gaat door middel van een digitaal wandbord de schatten van hun omgeving 
in kaart brengen. 

 
Financiën 
Het boekjaar 2015 loopt al aardig richting het einde en de begroting voor 2016 is 
nagenoeg klaar. Het is fijn om te kunnen melden, dat we in 2015 netjes in de pas 
hebben gelopen. De begroting voor 2016 levert ook geen noemenswaardige 
problemen op voor De Boomgaard. We hebben de middelen om al onze doelen en 
uitgangspunten van de visie van De Boomgaard realiseren. Dit staat toch wel in 
schril contrast met de verhalen van de scholen in de directe omgeving. Het is wel 
een logisch gevolg van het financiële beleid van de afgelopen jaren: 

 Wij zijn sinds 3 jaar eigen risicodrager voor het ziekteverzuim. We reserveren 
elk jaar 5% van onze personele bekostiging voor ziektevervanging. Daarbij 
hebben we ook elk jaar 1% in een vangnet gereserveerd voor het geval de 
5% niet voldoende mocht zijn. De afgelopen drie jaar is gebleken, dat wij 
een ziekteverzuimpercentage hebben gehad van 3,6%. Met onze 
reservering van 5% komen we dus al 3 jaar prima uit. De pot voor het 
vangnet, bij ernstig en langdurig zieke personeelsleden, is op deze manier 
ook goed gevuld.  

 We voeren een strenge controle uit op onze uitgaven. We hebben geen 
magazijn vol met voorraden. Alles wat de leerkrachten nodig hebben mag 
besteld worden, maar dat moet van tevoren gepland zijn en besteld worden. 
Een bestelling is de dag erna in huis. Dit heeft wel tot gevolg gehad, dat we 
niet zo maar meenemen wat voor handen is in het magazijn en daardoor het 
verbruik van materialen onder controle houden. 

 De TSO De Boomgaard is buiten de kwalitatieve onderwijskundige impuls ook 
financieel een goede zet geweest. Aan de TSO houden we geen geld over, 
alle inkomsten worden besteed aan de TSO. Het levert ons wel meer rust op 
in de klassen en meer effectieve leertijd. Dit heeft weer zijn weerslag op de 
werkbeleving van de leerkrachten. 

We gaan het aankomende jaar op dezelfde voet door, goed omgaan met het geld en 
zuinig zijn op onze leerkrachten. 
 
Roel Hoogendoorn 

 

ZOONTJE GEBOREN 
Meester Joost is op 30 september vader geworden van  
een zoon en hij heet Niek. 
Wij wensen meester Joost en zijn vrouw Petra heel veel  
geluk samen met Niek! 
 

 



 

VERSLAG: STRAATBEELDEN GROEP 1 EN 2 
Schatten in de grond 
In groep 1 en 2 zijn we gaan graven en op ontdekkingsreis gegaan! We zijn op zoek 
gegaan naar schatten en deze hebben we gevonden! Kijk maar eens wat we 
allemaal gedaan hebben! 
 
Wat weten we al (voorkennis)? 

Het maken 
van een 
woordweb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
We hebben allerlei boeken en spullen verzameld die te maken hadden met schatten. 
Onze klassen waren net schatkamers! 
 
 De thematafel 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
            In een klas hadden we zelfs een museum! 
 
                Het museum met vondsten van vroeger 
 
 



 

Castellumbezoek 
   
Wij zijn naar het Castellum 
geweest en wij hebben ons 
daar verkleed als een Romein. 
We zijn erachter gekomen dat 
er een Romeinsschip is 
opgegraven in De Meern.  
Hij is wel 25 meter lang! Dat 
zijn alle kinderen van onze klas 
naast elkaar hand in hand.  
In het Castellum hebben we 
ook Romeinse zeep gemaakt! 

   
We hebben schatten gezocht en 
gemaakt en kwamen erachter 
dat we zelf ook schatten zijn. Al 
zijn we in een paar jaar al wel 
een beetje veranderd! 
 
 
 
 
 
 

 
Onze persoonlijke geschiedenis 

Ook wij hebben al een geschiedenis! 
Wij zijn zelf een schat, maar wat dacht je van onze 
familie? 
Mijn allerliefste schat… mama, papa of misschien wel 
mijn zusje! 
 
De baby- en peutertijd is al geschiedenis! 



 

Verschillende schatten 
In de klassen hebben we zelf verschillende soorten schatten gemaakt.   
 
Echte steenschatten! 

 
 

 
 
 
Geen euro’s,  
maar Romeinse  
munten         
 
 
 
 
 
 
                              
 
                                        Pottenbakken kunnen wij als de beste!                                    
 
 
Onze schatkisten zijn wat kleurrijker dan de echte! Een beetje 
met de tijd meegaan! 
 

 
 



 

Nog meer geschiedenis in de klas 
De Romeinen gebruikten roofvogels om voor hen te jagen of boodschappen over te 
brengen. Wij hebben een uil en een valk in de klas gehad! 
 

               
Super stoer! 
 

GROEP 4B OP BEZOEK BIJ KASTEEL DE HAAR 
Op woensdag 30 september zijn wij met de klas naar kasteel de Haar in Haarzuilens 
geweest. In de klas hadden we van onze juffen al veel geleerd over etiquette. 
Vroeger was etiquette heel belangrijk. Wisten jullie bijvoorbeeld dat de man altijd 
voorop liep op de trap? Dat was omdat hij zo niet onder de jurk van een dame kon 
kijken. Bij ons bezoek aan kasteel de Haar hebben we het kasteel van binnen mogen 
bekijken. Van de balzaal tot de badkamer en van de dinerkamer tot de ontvang-
ruimte. We hadden onze mooiste (prinsessen)kleren aangetrokken voor deze dag. 
Als echte dames en heren hebben we gedanst op het gemaskerde bal in de balzaal 
en de tafel mogen dekken voor het diner.  
Wij weten nu heel goed hoe wij ons als echte dames en heren moeten gedragen. 
Het was een leuke ochtend! 
 
Groetjes,  
groep 4b van juf Monique en 
juf Viola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SPECTACULAIRE OPBRENGST  
SPONSORLOOP VOEDSELBANK  
Voor de herfstvakantie hebben wij vol trots € 11.354,55 namens  
De Boomgaard kunnen overhandigen aan de Voedselbank! 
Wat een fantastisch bedrag! Maar deze week kreeg meester Charles 
nog steeds envelopjes met geld, dus het is nog meer geworden, 
namelijk: € 11.705,05. 
Alle nagekomen enveloppen gaan ook snel naar de Voedselbank. 
 
Allemaal hartelijk bedankt voor jullie inzet! 

 
NIEUWS UIT GROEP 7  
Fort de Bilt 
Groep 7a ging maandag  21 september om 9:15 naar Fort de Bilt. Als eerst gingen 
we een stukje lopen naar de bus. 
In het fort de Bilt gingen we als eerst een film kijken dat ging over pesten.  
In de 2e Wereld oorlog zijn in totaal 140 mensen om het leven gekomen bij fort de 
Bilt. We moesten ongeveer 70 opdrachten maken. 
Bijna niemand  had het af. Er was ook buiten veel te zien zoals bunkers en cellen en 
namen op een steen die omgekomen zijn. 
 
Geschreven door Nathan en Merlé 
                                                                                                                                        

De sponsorloop van groep 7A 
(Geschreven: Rosa en Fei) 
Wij zijn groep 7A. Dit is ons verhaal van de sponsorloop. Wij vonden het erg leuk om 
te doen. Maar soms was het ook erg vermoeiend. Iedereen had zijn doel bereikt. 
Want iedereen had meer dan 5 rondjes gehaald. En dat vond onze juf Cathelijne al 
heel knap van ons. Het record van onze klas was 11 rondjes. Er was zelfs iemand 
gevallen en rende toch gewoon door. Sommige mensen kregen ook kramp in hun zij 
en hun renden ook gewoon door. Voordat we begonnen hadden we groep 8 ook nog 
aangemoedigd. De start was ook heel leuk. Want onze directeur meester Roel ging 
ook nog met ons een leuke en grappige warming up doen. En o, ja er ging ook nog 
een andere groep 7 met ons meedoen. We hebben nog 1 laatste ding om met jullie 
te delen.  
Bedankt voor het lezen! DOEI!!!!!!!!!!! 
 
Thee party van 7a 
We hadden dinsdag 22-09 geschiedenis en het ging over specerijen. 
Juf Cathelijne vond het onderwerp zo leuk dat ze de dag er op een thee party  
wou maken. En ze had nog tijd over want we hadden geen boekbespreking deze 
week. We mochten een mok en thee meenemen. Er waren hele leuke mokken. 
De juf had specerijen mee en 99% cacao chocolade. 
We hadden munt thee en veel kleine zakjes. Speculaas was ook aanwezig op de 
party en wat het lekkerste was, was de appelcake.  
Eerst kregen we heet water voor de thee. Toen mochten we chocolade en de  
anderen dingen eten. En daarna mochten we specerijen proeven en ruiken. 
 
Bram en Rayan 



 

TREINBATTLE 
Wij, Tobias Mees en Pepijn hebben meegedaan aan het programma treinbattle!  
We moesten om ongeveer 8:30 (aaaahhh) bij het station van Zwolle zijn en daar het 
andere team ontmoeten. Het andere team bestond uit: Kurt, Isa en Nikki uit 
Doetinchem. Toen we ze hadden ontmoet moesten we even wachten en zaten we 
wat te kletsen over het andere team omdat ze een beetje kakkerig waren vonden 
we…. Uiteindelijk moesten we naar de camera om een promo op te nemen, maar de 
presentator (Sipke-Jan Bousema) moest de tekst vaak opnieuw doen! Daarna gingen 
ze vertellen waar we naartoe gingen, wij gingen naar Groningen-Heerenveen en het 
andere team naar Flevoland-Lelystad. Uiteindelijk moesten we nog wachten want de 
trein ging nog niet weg. Toen we in de trein zaten, gingen we op de Ipad die we 
kregen, Youtube kijken, maar de cameraman zij dat we dat maar beter niet konden 
doen vanwege de batterij… De eerste opdracht was proef een oranje koek bij Bakker 
lenes, dus wij vanuit de trein meteen naar de bakker rennen om die oranje koek te 
proeven en toen we er waren vroegen we of we een oranje koek mochten krijgen, 
(Wel gratis) ze zeiden: Ja hoor als jullie ons logo wel in beeld brengen.. En ja hoor de 
koek was echt heel lekker, 6 duimen van ons! Toen kregen wij een te horen via 
Facetime dat we achter stonden… En Pepijn zegt echt superhard in de camera: 
SHIT!( oohhh Pepijn..) Dus wij rennen naar de volgende opdracht! Op naar het 
stadion van SC Heerenveen!  Meer weten: Kijk Treinbattle Nu!  
Youtube/NS Treinbattle 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERSLAGJE UIT GROEP 4A: SPONSORLOOP  
Ik vond het heel leuk. Ik ging heel hard rennen. Ik was heel moe want ik was heel 
heel hard aan het rennen. 
Steeds harder en harder tot ik heel moe werd. Aan het eind kregen we een fles met 
water. Dat was lekker! Het was wel koud, maar dat is altijd lekker als je gerend hebt. 
Want als je gesport hebt is dat heel lekker als je koud water drinkt. Want het zweet 
drupte van mijn voorhoofd. 
Want ik had het heel heet maar aan het eind was ik niet meer moe. 
Maar ik vond het wel heel leuk dat we ging rennen. 
 
Eline Uenk uit groep 4A 

Mees, Pepijn en 

Tobias 

Groep 8D 



 

REGEL VAN DE WEEK 
De komende weken gaan we aan de slag met de volgende regels: 
 
26 oktober – 6 november:  
Samen spelen, samen delen en elkaar niet vervelen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 november – 20 november:  
Rennen doe je op het plein, binnen moet je 
rustig zijn. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

OPBRENGST SPAARVARKEN 
De afgelopen weken hebben de jarigen weer heel ijverig doorgespaard en € 42,25 in 
de spaarvarkens gestopt. De teller staat nu op € 415,90 voor het goede doel van dit 
schooljaar: Speelgoedbank De Meern.  
 
Dit is de eindstand voor de Speelgoedbank want de kinderzeggenschapsraad zal 
een nieuw goed doel kiezen voor dit schooljaar. Binnenkort zullen zij het bedrag 
overhandigen aan de Speelgoedbank. 
 

IN DE BIJLAGE VAN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 Metaal Kathedraal: zondag 1 november Zindering! 

 Stock Sale op 11, 12 en 13 november 

 BSO Brood & Spelen 

 Jong Klassiek: 8 november in de Metaal Kathedraal 

 Gastouderopvang Bij de Roos 

 31 oktober: Feest met een verhaal  
 


