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BELANGRIJKE DATA: 
Vr. 4 dec. Sinterklaas: Alle kinderen ’s middags vrij! 

Vr. 11 dec. Laatste vrijdag deze maand voor afhalen gevonden voorwerpen 

Wo. 16 dec. Kerstdiner  

Do. 17 dec. Kerstviering 

Do. 17 dec. Nieuwsbrief 5 verschijnt 

Vr.  18 dec. Alle kinderen ’s middags vrij: Start Kerstvakantie! 
Kerstvakantie zaterdag 19 dec. 2015 t/m zondag 3 jan. 2016  
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STAND VAN ZAKEN 
Ouderdansfeest 
Put on your dancing shoes! 
Zin om de andere ouders een keer te spreken zonder een kind 
aan uw been? Dat kan op het ouderdansfeest; voetjes van de 
vloer en gezelligheid. 
 
Wanneer? Op 13 februari 2016 van 20.00 - 01.00 uur. 
Waar? In de theaterzaal op de locatie aan de Akkrumerraklaan. 
 
Hulp aan vluchtelingen 
In de vorige nieuwsbrief gaven we aan, dat we geen schoolbreed georganiseerde 
acties voor de vluchtelingen op gingen zetten. Wat we wel doen is incidentele en 
praktische hulp aanbieden. Het team van De Boomgaard helpt fysiek op de 
Taalschool (de basisschool voor nieuwkomers in Utrecht) met het inschrijven en 
opvangen van de vluchtelingenkinderen.  
Verder hebben onze collega’s via een ouder van school spullen ingezameld voor een 
opvanglocatie in IJsselstein. In de klassen gebeuren ook hele mooie en 
hartverwarmende acties.  
 
Er zijn ook initiatieven vanuit de ouders die we met u willen delen, zoals het 
volgende: 
Ook in Leidsche Rijn wonen inmiddels al wat Syrische gezinnen. De kinderen van 
deze gezinnen gaan naar de Taalschool De Mozaïek in Ondiep of naar de 
Internationale School. Net als de Nederlandse kinderen willen/moeten de Syrische 
kinderen op de fiets naar school, daarom zijn we op zoek naar (kinder)fietsen. 
Dus als mensen een fiets voor een kind hebben of een fiets voor hun vader of 
moeder, dan is die bijzonder welkom! 
Wellicht zijn er ook mensen die geen fiets over hebben, maar wel handig zijn en 
fietsen kunnen repareren, dan is dat ook heel welkom! Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Roel. 

 
De Voedselbank blijven wij ondersteunen met structurele en incidentele hulp. De 
hulp die de Voedselbank biedt is ook voor gezinnen van vluchtelingen. 
 
Fietsverlichtingsactie 
In de aankomende weken zullen we voor de kinderen van 
de groepen 6, 7 en 8 weer een fietsverlichtingscontrole 
organiseren. We gaan, voor of na de gymles, met de 
kinderen langs de fietsenmaker gevestigd aan de 
Langerakbaan. Hij controleert of de verlichting in orde is. 
Mocht dit niet het geval zijn, dan brengt hij noodverlichting 
aan. Tevens bevestigen we een strookje aan de fiets om u 
te informeren, dat de verlichting niet of onvoldoende werkt. 
 
Broertjes en/of zusjes inschrijven 
Denkt u er nog aan om jongere broertjes en zusjes in te schrijven op  
De Boomgaard?  
Voor meer informatie en een inschrijfformulier kunt u terecht bij juf Nicole. 



 

SINTERKLAAS 
Beste ouders, 
Sinterklaas is weer in het land ! Onze school is in 
Sinterklaassfeer gebracht.  
Het schoolbestuur heeft aangegeven dat alle scholen binnen 
PCOU de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal zullen volgen. 
Wij zullen dit de komende weken ook doen op De Boomgaard. 
Op dinsdag 17 november hebben alle groepen (1 t/m 8) de 
schoen gezet. 
Op vrijdag 4 december komt de Goedheiligman onze school bezoeken tijdens het 
Sinterklaasfeest. 
 
Alle groepen zullen de Sint op 4 december verwelkomen buiten op het plein van de 
Akkrumerraklaan aan de zijkant van de school. Dit willen we als volgt doen: 
 
Vanaf 08.20 uur op die dag brengt u uw zoon/dochter NIET naar de klas, maar zoekt 
u op het plein aan de zijkant van de school de leerkracht van uw kind op. 
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 komen vanaf huis op de fiets naar de 
Akkrumerraklaan. Zij zoeken daar ook hun leerkracht op. Na afloop fietsen zij met 
hun leerkracht naar de Langerakbaan om daar de surprises uit te pakken. 
Zodra uw kind de leerkracht heeft gevonden bent u als ouder van harte uitgenodigd 
om de verwelkoming van de Sint bij te wonen op het KUNSTGRASVELD. 
 
Om het overzicht op de kinderen goed te kunnen behouden is het van het uiterst 
belang dat alleen leerkrachten en kinderen zich op het schoolplein bevinden. 
 
Om de aankomst van Sinterklaas zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen is het 
van groot belang dat het plein aan de voorkant, vanaf de straat ter hoogte van de 
kleuterklassen de Draakjes (Juf Sandra en Juf Jitske) en de Nieuwsgierige Aapjes 
(Juf Stefanie en Juf Cora),  VRIJ is van los geparkeerde fietsen, auto’s of andere 
obstakels die de doorgang kunnen belemmeren. 
Het is ook belangrijk dat de Akkrumerraklaan aan beide zijden van de straat vrij is 
van geparkeerde auto’s. 
Vanuit de verkeerscommissie zal er iemand die ochtend op de Akkrumerraklaan 
staan om ervoor te zorgen dat dit in goede banen wordt geleid.  
 
Door ons te helpen met bovenstaande verzoeken, kunnen we er op vrijdag  
4 december een gezellig en veilig Sinterklaasfeest van maken. 
 
Tenslotte nog een kleine huishoudelijke mededeling: u hoeft uw zoon/dochter die dag 
geen 10-uurtje mee te geven. In de klas krijgen de kinderen namelijk een bekertje 
limonade, een speculaasje en wat strooigoed. Bij eventuele allergieën graag contact 
opnemen met de leerkracht van uw zoon of dochter.  
 
Hartelijke groet, 
Namens de Sintcommissie en de Verkeerscommissie 
 
 
 
 



 

UIT GROEP 4: STRAATBEELDEN 
De lessenserie Straatbeelden in groep 4 starten met een les over sporen: “Wat zijn 
sporen?”. Daarna gingen we in de wijk sporen zoeken. 
 
De tweede les was een bezoek aan het Castellum.  
Tessa Gaasbeek uit groep 4c heeft daar een verslag over geschreven: 
 
We gingen naar Castellum. Daar zijn veel oude dingen zoals een speer. We gingen 
ook allemaal spelletjes doen en de boot stond er ook nog. Er waren mensen geen 
echte, maar ze leken wel echt. We kregen kleding van de Romeinse tijd aan, een 
soort van gordijn en een lintje om je buik met een zakje met walnoten erin. We 
gingen zelf zakjes versieren met stift en we schreven in het Romeins onze naam op 
het zakje.  
 
De derde les was een fotospeurtocht door de wijk met foto's van gebouwen van 
vroeger. We liepen langs sporen naar het huis op Zandweg 8 waar 'Anna Maria' op 
staat, vernoemd naar de vrouw van de eerste eigenaar. En ook naar de Metaal 
Kathedraal en de kroeg die er vroeger naast stond. Natuurlijk ook langs Huis Voorn 
en daarna door het nieuwe Prins Willem Alexander park met zicht op de Dom terug 
naar school. 
 
In de vierde les stond het selecteren van de foto's centraal en het afdrukken ervan. 
 
We hadden met de juffen van groep 4 ook een circuit. Bij juf Mirjam K. hebben we 
veel geleerd over paddenstoelen. Bij juf Monique knutselden we met herfstsporen. Bij 
juf Mirjam G. hebben we veel geleerd over dierensporen en daar ook een kunstwerk 
van gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIEUWS UIT DE VERRIJKINGSKLAS: SLIMMERQUIZ 2015 
Begin oktober hebben we in de verrijkingsklas van groep 7 & 8 meegedaan aan de 
klassenronde van de Mensa SlimmerIQuiz 2015. De zes kinderen met de hoogste 
scores mochten mee naar de scholenronde. De Boomgaard streed in twee teams 
van drie tegen andere basisscholen en ons jongensteam, Rein uit groep 7 en Sietse 
en Milan uit groep 8, kwam als winnaar uit de bus! Hierdoor kregen zij een plaats in 
de grote finale die op woensdag 18 november plaatsvond in de Oude Lutherse Kerk 
in Amsterdam.  
Ongeveer 5500 kinderen van 172 scholen hebben meegedaan aan de voorrondes. 
De finale bestond uit 24 super moeilijke vragen en de jongens namen het op tegen 
21 andere teams. Dolores Leeuwin (winnaar Nationale IQ test 2012) presenteerde de 
quiz. De 24 vragen gingen over de denkbeeldige planeet Orbinië waar de Beanies 
wonen. Aan bod kwamen taal en rekenopdrachten, maar je moest ook ruimtelijk 
inzicht hebben, en vooral ook creatief en logisch kunnen nadenken en samen 
kunnen werken in een team van drie.  
Voordat de uitslag bekend werd gemaakt, nam professor dr. Mark Golden, 
experimenteel natuurkundige, de bühne. Deze hoogleraar aan de Universiteit van 
Amsterdam zette hoog in met een verhaal over supergeleiding en magnetische 
levitatie. Hij legde deze super interessante maar ingewikkelde materie op een heel 
grappige en toegankelijke manier uit. “Als we iets niet goed begrijpen, krijgen we 
jeuk”, vertelde hij. “Het is mijn beroep om te krabben.”  
Uiteindelijk kwam de jury met de uitslag. Het winnende team kwam van de 
Enschedese Scholenvereniging en zij wonnen 3 iPad mini’s. Natuurlijk even 
teleurstelling bij onze zeer gedreven jongens, tot ze hun eigen score zagen!  
Met 25 punten (het winnende team had 31 punten) een mooie 8ste plek waar we als 
Boomgaard super trots op zijn!! Gefeliciteerd Sietse, Milan & Rein! 
Het Jeugdjournaal besteedde ’s avonds ook aandacht aan de SlimmerIQuiz. Bekijk 
het item hier: 

http://jeugdjournaal.nl/artikel/2069918-quiz-voor-de-slimste-kinderen-van-

nederland.html 
Nieuwsgierig geworden naar de vragen? Kijk dan op www.slimmeriquiz.nl en ga de 
uitdaging aan zoals de kinderen dat ook gedaan hebben! 
 
 

Hester Lensink 
Leerkracht verrijkingsklassen gr.1 t/m 8 
 

 

http://jeugdjournaal.nl/artikel/2069918-quiz-voor-de-slimste-kinderen-van-nederland.html
http://jeugdjournaal.nl/artikel/2069918-quiz-voor-de-slimste-kinderen-van-nederland.html
http://www.slimmeriquiz.nl/


 

Ana, Janne & Ella uit groep 8a over de:  
De kinderen van de verrijkingsklas hadden  
eind oktober de SlimmerIQuiz toets gemaakt.  
Daarvan gingen de zes beste scores verder. Dat waren Ella, Ana, Janne, 
Sietse, Milan (groep 8) en Rein(groep 7). Ze gingen in een meiden-  en een 
jongensteam. 
De voorronde was op 11 november in Voorburg op het Dalton-College. Er waren zes 
strijdende teams. 
Sommige vragen van de quiz waren erg moeilijk en er was soms te weinig tijd om het 
antwoord op te schrijven. Het was spannend en toen kwam de uitslag….  
Het team dat door was naar de finale was het 
team van Rein, Sietse en Milan.  
Het meidenteam was tweede geworden!  
Bij de finale deden ze het goed en werden 
achtste! 
 

 
 

 

 

 

 

UIT GROEP 6A: PROJECT “DE GOUDEN EEUW” 

Beste  allemaal, 
In groep 6a hebben we aan een project  over de Gouden Eeuw gewerkt. We 
maakten met de hele klas een leuk museum over de Gouden Eeuw. 
We werkten aan verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld: V.O.C/handel, 
kunst, kleding, ambacht, 1600 en 1700, rijk en arm enz. We maakten 
verschillende dingen, zoals: posters, powerpoint, knutsels, het verzorgen van de 
opening enz. We openden het museum op 
woensdag 25 november 2015. Familie leden, 
juffen en meesters mochten komen. 
We doden heel erg ons best en hebben een leuk 
museum gemaakt. 
Groetjes groep 6a.  



 

 

 

KLEUTERGROEP 1/2F: GASTLES OVER WINDMOLENS 
Bij de Elmerfantjes weten we nu alles over windmolens ! Vrijdag 6 november is de 
papa van Jelle ons daar alles over komen vertellen. En dat was nog een hoop ook. 
Zo hebben we geleerd dat een windmolen wel 200.000 lampen kan laten branden, 
dat een windmolen wel 160 olifanten zwaar is, en dat een windmolen hoger is dan de 
Domtoren: 170 meter hoog namelijk ! 
 
In een windmolen kan je ook rondlopen tot aan de wieken aan toe. Daar moet je dan 
alleen wel even een klim van 20 minuten voor over hebben, tenzij je de mazzel hebt 
dat er een lift is in de windmolen, dan doe je er 10 minuten over. 
We hebben ook geleerd dat windmolens kunnen dansen, bij hele harde wind en 
storm bewegen de windmolens namelijk heen en weer. Gelukkig zitten ze goed vast 
aan de grond met grote bouten en moeren.  
 
De papa van Jelle is een soort van uitvinder: hij probeert steeds slimmere 
windmolens uit te vinden en dat is uiteindelijk weer goed voor het milieu ! 
Tenslotte deden we ook een proefje dat je eigenlijk pas op de universiteit leert als je 
later iets met windmolens wil gaan doen. 
Dat proefje is ons al mooi gelukt !!! 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



 

 
KLEUTERGROEPEN: HET KABOUTERPAD 
Woensdag 28 oktober hebben we met alle kleutergroepen het kabouterpad gelopen. 
Wat een feestje met herfstkleuren was dat toch weer ! 
We hebben allemaal opdrachtjes gedaan in het kabouterbos, zo gingen we 
herfstliedjes zingen en hebben we naar kriebelbeestjes gezocht (en ontsnapte er een 
slak uiteindelijk nog in de klas !). 
Maar hebben we ook boompje-verwisselen gedaan, herfstbladeren gezocht en 
bedacht bij welke soort boom ze horen, hebben we de schors van bomen gekrijt en 
ontdekten we dat het toch erg fijn was om een mama in je groepje te hebben want 
die kwam mooi van pas om met je hele groepje de boom op te meten. Daar hadden 
we dus alle kinderen uit het groepje voor nodig plus een mama. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGEL VAN DE WEEK 

De komende weken gaan we aan de slag met de regels: 
 
23 november – 4 december: 
Ik luister stil als iemand iets zeggen wil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        7 december – 18 december: 
        Wil een ruzie niet stoppen dan kan ik  
        bij de juf of meester aankloppen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN DE BIJLAGE VAN DEZE NIEUWSBRIEF: 

 Skateboard workshops in de kerstvakantie  

 Kinderfysiotherapie: ABC fysiotherapie Leidsche Rijn 
 


