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BELANGRIJKE DATA: 
Vr.  19 feb. Afscheid van Roel 

Za. 
t/m 
Zo. 

20 feb. 
t/m 
28 feb. 

Voorjaarsvakantie: Alle kinderen vrij! 

Ma. 29 feb. Studiedag: Alle kinderen vrij! 

Vr. 11 mrt. Presentatie muziekproject De Bazuin 

Do. 
t/m 
Vr. 

17 mrt. 
t/m 
18 mrt. 

Studie Tweedaagse: Alle kinderen donderdag en vrijdag vrij! 

Do. 24 mrt. Paasontbijt en paasviering 

Do. 24 mrt. Nieuwsbrief 8 verschijnt 

Vr.  25 mrt. Goede Vrijdag: Alle kinderen vrij! 

Zo. 27 mrt. Pasen 

Ma. 28 mrt. Tweede Paasdag: Alle kinderen vrij! 

Do. 31 mrt. Laatste donderdag deze maand voor afhalen gevonden 
voorwerpen 
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”AFSCHEID NEMEN BESTAAT NIET”     
Marco Borsato zingt: “Afscheid nemen bestaat niet”. Dat klopt 
gedeeltelijk. Ik ga wel echt weg bij De Boomgaard natuurlijk, maar 
afscheid nemen is definitief en dat wil ik weer niet. Alleen al vanwege 
het feit, dat ik De Boomgaard ook nodig ga hebben in mijn nieuwe 
baan, kan ik geen afscheid nemen.  
Het team van De Boomgaard heeft mij namelijk laten zien hoe  
"goed onderwijs" er uit ziet. Zij zijn er letterlijk het schoolvoorbeeld 
van dat goede leerkrachten het verschil kunnen maken voor 
kinderen. Het zou dus zomaar kunnen, dat u mij nog wel eens ziet 
lopen. Er zullen dan wel altijd mensen bij zijn om te leren en af te kijken.  
Kortom, de tweede zin van Marco klopt beter: "Ik ga wel weg, maar verlaat je niet".  
 
Bedankt voor het vertrouwen en het plezier! 
 
Roel Hoogendoorn 
 

AFSCHEID MEESTER ROEL 

 
Op vrijdag 19 februari zullen de kinderen ’s ochtends 
afscheid nemen van meester Roel als directeur van De 
Boomgaard. Om 8.00 uur zal er een speciaal programma 
van start gaan, waarbij Roel met een tuktuk van de 
Langerakbaan naar de gymzaal aan de Akkrumerraklaan 
gebracht wordt.  
Wij willen aan alle ouders en kinderen vragen om zich op 
de ventweg van de Langerakbaan te verzamelen om Roel 
te begroeten. Roel zal om 8.30 uur eindigen op het 
schoolplein op de Akkrumerraklaan. 
Daarnaast nodigen we alle kinderen uit om die dag als 
clown of in felle kleuren gekleed te komen, aangezien de 
grootste hobby van Roel clown spelen is. 
 
Nicole Verdier 

 
 
Verder vraagt de MR uw aandacht voor het volgende:  
 
Het moment van het afscheid van Roel als directeur van De Boomgaard nadert. 
Hoewel velen van u inmiddels een bijdrage voor het afscheidscadeau hebben 
overgemaakt, kan dat nog steeds. 
Hoe? Of u geeft een envelop met inhoud aan Ezra (Langerakbaan) of Charles 
(Akkrumerraklaan) of u kunt een bijdrage overmaken op NL63RABO0117886998  
t.n.v. Hanno Uitenboogaart onder vermelding van cadeau Roel. Zet dat a.u.b. ook op 
de envelop. 
We hopen u allen te zien op vrijdag 19 februari om 14.00 uur in de bar van cluster 
Voorn.   
 
Graag tot dan. 



 

OUDERAVOND VAN DE MR OP WOENSDAG 13 APRIL 
Op woensdagavond 13 april organiseert de MR voor de ouders van De Boomgaard 
een ouderavond die verzorgd wordt door de leerkrachten en intern begeleiders van 
De Boomgaard; een uniek kijkje in de school! 
 
De volgende workshops staan op het programma met een korte toelichting, 
uitgebreidere informatie volgt nog: 
 
Meervoudige intelligentie & portfolio: Welke intelligenties zijn er? Hoe kun je in je 
lessen rekening houden met de verschillende intelligenties. 
 
Gedrag in de klas: Een kijkje in de klas over hoe je omgaat met gewenst en 
ongewenst gedrag in de klas. 
 
Kinderen en mediawijsheid: Hoe ga je om met sociale media en hoe leer je je kind 
hiermee om te gaan. 
 
Nieuwe leerlingvolgsysteem SCOL: Een leerlingvolgsysteem op de sociaal 
emotionele ontwikkeling van leerlingen. Hoe ziet dit eruit? 
 
Rapporten kleuters en Memelink: Hoe kan ik het kleuterrapport van mijn kind lezen 
en welke informatie haal ik eruit? 
 
Rekenen: Het rekenonderwijs is veranderd. Op deze avond leert u hoe het 
rekenonderwijs van groep 3 tot en met groep 8 eruit ziet en hoe u uw kind thuis iets 
uit kunt leggen. Een voorbeeld: Vroeger leerden we staartdelingen en nu herhaald 
aftrekken.   
 
Schrijft u de datum vast in uw agenda? 

 
PAASVIERING  
Het duurt nog even voor het Pasen is. Graag brengen wij u alvast op de hoogte van 
het paasfeest zoals wij deze gaan vieren op De Boomgaard.   
 
Verantwoording  
In ons leven laten mensen van alles achter. Van een leeg blikje tot een indringend 
levensverhaal.  
Met Pasen vieren we het verhaal van Jezus dat het meer dan waard is om te blijven 
doorgeven. Zijn duidelijke keuze om te strijden voor een betere wereld is zichtbaar 
geworden in zijn bijzondere ontmoetingen met mensen, zijn tekenen, zijn prachtige 
verhalen en, niet in de laatste plaats, zijn lijden, sterven en weer opstaan.  
Een verhaal dat mensen aan het denken zet, aan het twijfelen brengt, tot geloof 
brengt. De leerlingen van Jezus zeggen na Pasen dat dit geloof niet is geëindigd met 
Jezus’ dood. En de jonge christengemeente pakt die nalatenschap op in de vorm van 
symbolen (zoals brood en wijn), geschriften (het Nieuwe Testament) en daden (zoals 
de diaconie, de dienstverlening aan de kwetsbaren in de samenleving). 
  
We vieren op donderdag 24 maart het paasfeest op school. We beginnen de dag met 
het paasontbijt en daarna zal in kleine groepen een paasviering worden gehouden.  



 

PRESENTATIE MUZIEKPROJECT  
DE BAZUIN 
Beste ouders en verzorgers, 
Op vrijdag 11 maart zal in de Rode Zaal de presentatie van het 
muziekproject van de Bazuin plaatsvinden. Onder begeleiding 
van de muziekdocenten zullen de kinderen laten zien en horen 
wat ze de afgelopen weken geleerd hebben.  
 
Alle ouders zijn van harte welkom om te komen kijken bij de 
instrumentgroep van zijn/haar kind. 
 
13.15 – 14.00 uur: drums, klarinet en koperinstrumenten 
14.15 – 15.00 uur: saxofoon, dwarsfluit en zang 
 
Tot dan! 
Leerkrachten van groep 6 & 7  
 

PRESENTATIES IN DE KLEUTERKLASSEN 
Ambulance 
Help! Vrijdag 15 januari stond er een ambulance op het plein, wat was er gebeurd?! 
Gelukkig, niks ernstigs aan de hand! 
De ambulance die er stond was een oefen-ambulance. Alle kleuters mochten er even 
een kijkje in en bij nemen. 
De papa van Finn (Elmerfantjesklas) is verpleegkundige op de ambulance en hij had 
de oefen-ambulance voor alle kleutergroepen geregeld. 
We weten nu dat er in een ambulance heel veel flesjes met verschillende medicijnen 
aanwezig zijn; dat is omdat je van tevoren nooit precies weet wat er aan de hand is 
en welk medicijn je dan nodig hebt. Dan kan je maar beter alles wat nodig zou 
kunnen zijn, bij je hebben. 
Maar de ambulance had nog veel meer spullen die nodig kunnen zijn, zoals een nek 
kraag, een monitor waarop je de hartslag van iemand kan bewaken, een infuus, heel 
veel verschillende soorten verbanden en natuurlijk een brancard. 
De zwaailichten gingen ook nog even aan en met je handen voor je oren viel de 
sirene best mee. 
We weten nu ook dat het een pittige opleiding is om verpleegkundige op de 
ambulance te kunnen worden en dat als je het eenmaal bent, je elk jaar 2 keer wordt 
getest om te zien of het je nog allemaal lukt. 
En dat is maar goed ook, want mocht de ambulance ooit voor u worden gebeld, dan 
is het fijn dat je in handen bent van zeer vakkundige mensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Longarts 
Woensdag 20 januari werden er 2 longen de klas ingedragen, geen echte (gelukkig), 
maar we konden zo wel goed zien hoe je longen er van binnen uit zien. De mama 
van Elinn (Elmerfantjesklas) is longarts. Wat hebben we een hoop geleerd! 
Longen zijn best groot weten we nu en ze voelen aan als een warme zachte spons. 
Je hebt er 2, maar als er iets gebeurt waardoor je een long moet missen dan kan je 
gelukkig met 1 long nog heel oud worden. Je kan uiteindelijk ook alles weer doen wat 
je deed toen je nog 2 longen had. Niet dat we van plan zijn om dingen te doen op 
school waardoor je maar 1 long eraan overhoudt, maar het is in elk geval een 
geruststelling en ook heel bijzonder dat je lichaam blijkbaar gewoon door kan gaan 
met maar 1 long. 
Je longen zijn belangrijk voor je ademhaling en werken samen met je hart. 
We hebben ook nog even bij elkaar en jezelf geoefend om naar je longen en naar je 
hartslag te luisteren met de stethoscoop, en dat is nog best moeilijk! 
Maar gelukkig doe je er best lang over om longarts te kunnen worden, dus heb je 
dan alle tijd om te oefenen met de stethoscoop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Huisarts 
Vrijdag 22 januari hadden we een echte huisarts in de klas. Nee, dat is niet een arts 
die veel van huizen afweet, maar dat is een arts die veel weet van alles waar je last 
van kan hebben in je lichaam. We noemen zo’n arts een huisarts omdat je dichtbij 
vanuit je huis naar deze arts toe kan gaan. De arts kan ook bij jou op bezoek komen 
als dat nodig is. 
De mama van Jelle (Elmerfantjesklas) is huisarts en zij had haar visite-tas mee.  
Dat is een tas die ze meeneemt als ze bij patiënten thuis op bezoek gaat. 
We hebben een hand van alleen maar botten vastgehouden en doorgegeven, in een 
hand zitten 27 botjes, in je hele lichaam wel 206! De allerkleinste botjes zitten in je 
oor. In onze oren hebben we ook gekeken: met een speciale oorkijker met een 
lampje er in. Voor je ogen wordt ook een speciale kijker gebruikt met een lampje er 
in. Het grappige is dat als je dat lampje dicht bij je ogen houdt, de pupil in je oog 
kleiner wordt. Maar zodra je het lampje bij je oog weghaalt, dan wordt de pupil juist 
groter. Zo kan de huisarts zien of je ogen in orde zijn of niet. 



 

Wist je dat de huisarts zelfs een soort van gereedschap in de visite-tas bij zich heeft? 
Het is een klein hamertje, die is van rubber gemaakt zodat het niet pijn doet. Het 
wordt gebruikt om je knie-reflex te testen. En dat ziet er best raar uit: dat je knie 
ervoor zorgt dat je onderbeen zomaar vanzelf omhoog gaat zonder dat je het wil! 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE EN SPELLING  
IN GROEP 6A 
In groep 6A proberen we alle intelligenties tijdens spelling aan bod te laten komen. 
Hierbij een kijkje in onze klas: 
Beeldknap: We oefenden de moeilijke onthoudwoorden deze week door ze 
regelmatig op te schrijven en er een afbeelding bij te maken. 
 

  



 

Beweegknap: Dezelfde moeilijk onthoudwoorden hebben we geoefend door middel 
van de werkvorm Formaties. De kinderen moesten zelf in de letters van het woord 
gaan liggen of staan. Zo oefenden zij met het spellen van de woorden.  
 

   
 
Wanneer de kinderen klaar zijn met hun weekopdrachten, mogen zij een leerspel 
uitkiezen. Hierbij kunnen ze op verschillende manieren oefenen met spelling.  
 
Het onthoudwoordenspellingsspel (Mensenknap/woordknap): 
De kinderen moeten het woord op het kaartje goed opschrijven. Is dit gelukt, dan 
mogen ze het kaartje houden. Wie heeft er aan het eind de meeste kaartjes? 
Hopelijk pakken ze niet ‘Bam’ uit het blik.. dan moeten namelijk alle kaartjes van die 
speler terug in het blik! Best spannend.. Ook zit er een kaartje in ‘Pak af’ waarmee ze 
een kaartje van een ander mogen afpakken als ze het goed kunnen schrijven.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jenga met spellingsoefeningen (Beweegknap, Woordknap, Mensenknap):  
Op ieder Jengablokje staat een spellingsopdracht. Het doel is om zoveel mogelijk 
Jengablokjes te verzamelen. Deze verzamel je door de opdracht op het blokje goed 
uit te voeren.  
 

    
 
 
 
Twister (Beweegknap, Mensenknap, Woordknap): 
Dit is niet zomaar het bekende Twisterspel!  
Hiermee oefenen we namelijk de spellingscategorieën!  
 
Naast dat je je hand of voet op de juiste gekleurde cirkel 
moet zetten, moet je ook een opdracht uitvoeren, 
bijvoorbeeld ‘Spel het woord’, ‘Schrijf je het woord met 
een ‘s, een ‘ of alleen een s’, ‘ei of ij’, etcetera.   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGEL VAN DE WEEK 
De komende weken gaan we aan de slag met de regel: 
 
15 februari t/m 4 maart               7 maart t/m 18 maart 
Je bent een held, wanneer je                   Ik help vaak een ander kind, 
niet schopt, slaat of scheldt.        omdat ik dat belangrijk vind. 
 

 

OPBRENGST SPAARVARKEN 
De afgelopen weken hebben de jarigen heel ijverig doorgespaard en € 45,-  in de 
spaarvarkens gestopt. De teller staat nu al op € 118,10 voor het goede doel van dit 
schooljaar: Opvangcentrum asielzoekers Kanaleneiland. 
 

IN DE BIJLAGE VAN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 Skateboarden in de krokusvakantie 

 Aanbieding voor De Boomgaard van Leidsche Rijn Tweewielers   

 Kinderkledingbeurs Leidsche Rijn: Zaterdag 2 april 

 Rijnwaarde organiseert: Alles Kids Festival 

 Aikido bij Renshinkan 
 


