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STAND VAN ZAKEN 
Beste ouders  
De kop voor mij als nieuwe directeur is er af. De financiën voor 2015 positief 
afgesloten, begroting voor 2016-17 goedgekeurd en ook het nieuwe formatie plaatje 
is door het College van Bestuur akkoord bevonden. Met volgend jaar een vaste 7de 
kleutergroep, zodat we de groepen in aantal kleiner kunnen houden dan voorgaande 
jaren. Vanaf 1 mei zal Elke Braam de taak van locatieleider op zich nemen en daar 
ben ik heel blij mee. Zij zal voornamelijk op de Akkrumerraklaan aanwezig zijn en 
daar het aanspreekpunt voor u zijn.  
Elke is voor ouders bereikbaar via hoofdgebouw@deboomgaard.nl 
 
MR ouderavond  
Een groot compliment voor de MR van De Boomgaard en de leerkrachten die op 
woensdagavond 13 april de workshops verzorgd hebben. In de nagesprekken is het 
idee ontstaan om elk jaar een onderwijsplein te organiseren! We hebben gezien dat 
er voldoende ouders geïnteresseerd zijn in wat we doen op school en dat jullie als 
ouders, ook op een prettige manier feedback kunnen geven. Dit is echt een 
toegevoegde waarde voor de school. We willen graag weten hoe jullie de 
verschillende aspecten van de school ervaren en jullie visie is welkom. 
Bij de workshop over Skol, het sociaal emotioneel volgsysteem dat volgend jaar 
gebruikt gaat worden was dit heel duidelijk. Alle vragen en opmerkingen van jullie 
nemen we serieus mee in het implementatieproces. 
  
Ouder tevredenheid enquête 
De mate waarin de ouders positief betrokken zijn bij de school en het 
onderwijsproces heeft directe invloed op de schoolprestaties van de kinderen en de 
marktpositie van de school. Begin mei 2016 zult u daarom een uitnodiging krijgen 
voor het invullen van de ouder tevredenheids- enquête. Wij nemen de ouders serieus 
als gesprekspartner bij het verbeteren van de kwaliteit op school.  
 
De Boomgaard ouders staan bekend om hun betrokkenheid bij de school en daarom 
hoop ik dan ook dat jullie deze enquête allemaal invullen. 
 

 
 
Vol trots kan ik u vertellen dat vanaf 9 mei de nieuwe 
website online staat! 
www.deboomgaard.nl 
 
 
Vriendelijke groeten en een fijne vakantie gewenst, 
Nicole Verdier  
n.verdier@pcou.nl 
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GROTE REKENDAG, 13 APRIL 
Sommige leerlingen verheugden zich al dagen op deze dag, anderen zagen er als 
een berg tegenop: de hele dag rekenen! Bij het uitgaan van de school waren er 
alleen positieve geluiden te horen! 
De dag is begonnen in groep 1 tot en met 8 met foto’s van voorwerpen en 
leerkrachten die twee woorden vormden: Code gekraakt! 
 
 
De groepen 1 en 2 zijn bezig geweest 
met avonturen van knuffel,  
een fotospeurtocht en kringspelletjes. 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De groepen 3 en 4 hebben codes 
gekraakt, master mind gespeeld en 
geheime boodschappen gemaakt. 
 

        
 
 
 
 
 
 

 
 
Het postkantoor van Kalkizië was aanwezig bij de 
groepen 5 en 6 en ze zijn aangeland op een schateiland. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 



 

Leerlingen in de groepen 7 en 8 zijn bezig geweest met raden, regels en redeneren. 
 

 
 
In veel groepen hebben ouders geholpen. Hartelijk dank ouders, zonder jullie was er 
minder mogelijk geweest! 
 
De rekencommissie: Jolyn, Mirjam G., Susan, Elke, Lydia en Lydia. 
 

OPROEP!! 
Met ingang van het nieuwe schooljaar ontstaan twee vacatures in de ouder geleding 
van de Medezeggenschapsraad (MR).  
Wellicht ten overvloede: De MR van De Boomgaard bestaat uit 8 leden: 4 leden 
namens de leerkrachten (aangewezen door de schoolleiding) en 4 namens de 
ouders. Die laatsten worden verkozen, er vinden dus verkiezingen plaats, echter 
alleen als het aantal kandidaten groter is dan het aantal lege plekken, in dit geval dus 
groter dan 2 (Bij voorbaat dank aan één van de ouders die ons wil helpen de 
eventuele verkiezingen digitaal te laten plaatsvinden!). 
 
Bij deze nodig  ik u van harte uit zich kandidaat te stellen voor die twee open 
plekken! Voelt u daarvoor? Stuur dan uw gegevens en motivatie voor 15 mei 
aanstaande aan:  MRboomgaard@gmail.com.  
 
Het is ons streven de vervulling (eventueel dus na verkiezingen) rond te hebben voor 
15 juni. Dan vergadert de MR voor de laatste maal dit schooljaar en het is traditie 
nieuwe leden daarvoor alvast uit te nodigen. 
Het MR lidmaatschap is een uitgelezen kans om mee te denken met het reilen en 
zeilen van de school en op gezette tijden een kijkje te kunnen nemen achter de 
schermen. 
Dus van harte aanbevolen! 
 
Hanno Uitenboogaart 
Voorzitter MR De Boomgaard. 
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BEDANKT! 
Beste ouders/verzorgers van De Boomgaard, 
  
Goh, wat voelt die aanhef nog lekker vertrouwd! En wat mis ik De Boomgaard, elke 
dag! Ik mis de betrokkenheid van de ouders, ik mis de kinderen uiteraard en ik mis 
het team. Ik wist al, dat het een bijzonder professioneel en enthousiast team was, 
maar nu weet ik het zeker. Heb ik spijt? Nee, want hier deed ik het juist voor. Ik wil 
het verschil maken en bij blijven dragen aan de verbetering van het onderwijs voor 
nog meer kinderen. Er valt hier nog genoeg te verbeteren.  
Ik denk wel nog vaak terug aan het afscheid. Het heeft echt een week gekost om alle 
indrukken te verwerken. Het was ronduit geweldig! De liedjes van de kinderen, de 
mooie speeches en het briljante avondprogramma. Ik zal het nooit vergeten.  
Ook bedankt voor alle cadeau's. Een mooi horloge, een weekend weg met mijn 
familie, vele flessen wijn en cadeaubonnen. Gelukkig blijf ik nog regelmatig mee 
sporten met het team, dan blijf ik tenminste nog een beetje op de hoogte.  
Het ga jullie goed! 
  
Roel Hoogendoorn 
Algemeen directeur SOOLVA 

 

BEWEGINGSONDERWIJS 
Voetbaltoernooi: Stedelijke Finale team JD1 
Woensdag 13 april stond de stedelijke finale op het 
programma voor het team dat het eerste toernooi gewonnen 
had. Alle teams die meededen hadden een vorig toernooi 
gewonnen. De tegenstand was dus sterk. Om 13.00 uur 
begon de eerste wedstrijd en ze hadden er zin in. Helaas 
gingen de eerste twee wedstrijden nipt verloren. Ondanks 
het verlies bleef de sfeer er goed in en bleven ze goed 
voetballen.  
Dat resulteerde erin dat de laatste twee wedstrijden werden gewonnen. Het was nog 
even spannend, maar het bleek net niet genoeg voor een plek in de halve finale.  
 
Hockeytoernooi: Groepen 5 en 6 
Woensdag 20 april was het hockeytoernooi.  De Boomgaard 
deed mee met 6 teams. Het weer zat enorm mee die dag. Dat 
leverde wat rode gezichten op bij de kinderen en wat bruine 
gezichten bij hun begeleiders. Twee teams waren 
poulewinnaar geworden en gingen met een medaille naar huis. 
Zoals elk jaar was het weer een leuk en geslaagd toernooi. 

 
        
 
     
 
 
 
 



 

Atletiek: Finale groep 6b en groep 7c 
Vrijdag 15 april was de finale van het atletiektoernooi in sportcentrum Galgenwaard. 
Groep 6b en groep 7c mochten daaraan meedoen door eerdere prima prestaties 
tijdens de voorronde en daarna de halve finale. Ook die dag werd er fanatiek 
gestreden, mede door de enthousiaste ouders die mee waren 
gegaan. In de finale bleek de tegenstand groot. Beide groepen 
eindigde als 6de. Aangezien er aan het hele toernooi rond de 
80 groepen meedoen, een uitstekende prestatie. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gymles: Handstand 
Afgelopen weken hebben de kinderen in de gymles de handstand geoefend.  
De handstand wordt aangeleerd in verschillende stappen. Hieronder zie je een paar 
van deze stappen: 
 

 
Vragen 
Mocht u ergens vragen over hebben dan kunt u mij na schooltijd aanspreken in 
school of mailen naar ico.werk@gmail.com.  
 
Met vriendelijke groet, 
Meester Ico                                                                                                                                         
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs 
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INSCHRIJVEN AVONDVIERDAAGSE LEIDSCHE RIJN 
 

        
 
Jongens en meisjes, vaders en moeders we zijn er nog niet! 
De inschrijving van de avondvierdaagse is begonnen. 
We hopen dat jullie allemaal weer gaan meelopen en daarmee de grootste en 
gezelligste school van onze wijk vertegenwoordigen! 
 
Vorig jaar liepen er 400 kinderen van De Boomgaard mee. Dit jaar hopen we dat we 
met nog meer kinderen aanwezig zijn! 
Wij lopen in groepen met kinderen van de eigen klas, samen met een aantal ouders 
die begeleiden. Kinderen van groep 3 mogen ook al meelopen als de jongsten van 
de school. Dat gaat elk jaar weer heel goed en het is voor de kinderen een echte 
prestatie! 
 
Direct inschrijven voor de Avondvierdaagse 2016 met De Boomgaard:   
 
https://inschrijven.nl/formulier?id=2016060750424&ag=j&tl=nl.  
 
Meer algemene informatie over de Avondvierdaagse Leidsche Rijn op:  
www.avondvierdaagse-leidscherijn.nl.   
 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE VERRIJKINGSKLAS 
Dinsdagochtend 19 april werden er in de groepen 1 tot en met 5 schaak clinics 
gegeven door groep 7 en 8 leerlingen uit de verrijkingsklas. Door de hele school zag 
je leerlingen met elkaar schaken. Het was een hele gezellige en leerzame ochtend! 
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In de verrijkingsklas van groep 5 en 6 hangt een geheimzinnig sfeertje. Je mag 
alleen naar binnen als je de code kunt kraken… We zijn namelijk begonnen met het 
nieuwe thema ‘Geheimtaal’! Elke week leren de leerlingen nieuwe geheimcodes en 
hangt er op de deur weer een nieuwe ‘kraak de code’! 
 
Tot slot zijn we in de verrijkingsklas van groep 7 en 8 al een aantal weken druk met 
Chinees leren. Dit wordt gegeven door Xiaojie Bormans (moeder van Tessa 
Bormans uit groep 8a). Afgelopen week hebben de leerlingen Chinese karakters 
geschreven met een veer! 
 

 

 

 
MR ZAKEN 
Kennismaking 
Op dinsdagavond 19 april heeft de MR voor de eerste keer vergaderd met Nicole 
Verdier in haar functie als algemeen directeur van De Boomgaard. Een prettig en 
open overleg waarin veel zaken aan de orde zijn gekomen. Wat speelt er veel en wat 
gaat er nog veel gebeuren de komende tijd! We zullen de ontwikkelingen blijven 
volgen en u regelmatig op de hoogte houden. En wij wensen Nicole natuurlijk heel 
veel succes. Een veel omvattende, maar ook mooie baan! 
  
Ouderavond 
Wij mogen terug zien op een goed bezochte en hoog gewaardeerde ouderavond! 
Velen van u waardeerden het concept (zelf een keuze maken uit verschillende 
onderwerpen) en de onderwerpen sloten gezien de belangstelling goed aan bij wat er 
bij de ouders leeft. Heel veel dank aan de leerkrachten en aan Gemma (moeder van 
Tijn, Noor en Robbe), die de verschillende workshops verzorgden. We doen dit 
volgend schooljaar nog eens! Dank voor uw komst. 
  
Verkiezing 
Zie elders in deze nieuwsbrief de oproep voor kandidaten voor de oudergeleding van 
de MR. Kandidaten kunnen zich voor 15 mei aaanstaande melden op 
 MRboomgaard@gmail.com. (Ook voor vragen opmerkingen etc die de MR betreffen 
kan dit email adres worden gebruikt) 
  
Hanno Uitenboogaart 
MR De Boomgaard 
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OPBRENGST SPAARVARKEN  
De afgelopen weken hebben de jarigen heel ijverig doorgespaard en € 24,50 in de 
spaarvarkens gestopt. De teller staat nu al op € 176,60 voor het goede doel van dit 
schooljaar: Opvangcentrum asielzoekers Kanaleneiland. 
 

IN DE BIJLAGE VAN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 Dodenherdenking Leidsche Rijn 4 mei   

 

REGEL VAN DE WEEK 

 
 
 
Van 18 april t/m 13 mei: 
Spullen van jou en spullen van mij,  
zorg ervoor dan blijven we blij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Van 16 mei t/m 27 mei: 
Met hetzelfde gemak, gooi je rommel in 
de prullenbak. 
 
 
 
 

 
 


