
Wist u dat de basisschool en de kinderopvang in De Boemerang steeds meer samenwerken? 
In een vrolijk, kleurrijk en kindvriendelijk gebouw komen dagelijks baby’s, peuters en 

schoolgaande kinderen om samen te spelen en te leren.

Basisschool 
Samen leven, 
samen leren

Kinderopvang 
Vertrouwd en huiselijk 

opgroeien

En meer …
Samenwerken 
met de buurt



Leren? 
Logisch dat u het beste voor hebt met uw kind. 
Uw kind zien opgroeien is prachtig. Natuurlijk 
heeft u soms ook vragen of twijfels. In iedere 
leeftijdsfase duiken er nieuwe vragen op. We 
denken graag met u mee en kunnen ook 
daadwerkelijk ondersteuning geven als het 
gaat om een goede ontwikkeling van uw kind. 
We volgen de kinderen intensief, individueel 
en in de omgang met leeftijdgenootjes. Samen 
groeien ze spelenderwijs.

Tijd voor u en uw kind
Onze medewerkers willen graag persoonlijk 
overleg met u over uw kind. Dat valt niet altijd 
mee, als werkende ouder hebt u vaak een druk 
programma. Daarom werken we bij de 
kinderopvang, naast het persoonlijk contact, 
met een kinderopvang-app. Ouderavonden en 
oudergesprekken vinden in de avonduren 
plaats. En natuurlijk maken we tijd vrij voor 
een extra gesprek als dat nodig is. 

Logisch dat u kiest voor een school, waar uw kind 
goed voorbereid wordt op vervolgonderwijs en 
de samenleving. Onze school biedt bewust een 
breed programma aan: naast degelijk reken-, taal-, 
lees- en spellingsonderwijs is er ruimte voor 
dans, muziek, sport, drama, creativiteit etc. We 
hanteren vier principes: leren, ontdekken, ervaren 
en creëren. Nieuwe dingen leren geeft vaak 
plezier, maar vraagt soms ook om doorzettings-
vermogen. We begeleiden uw kind in dit proces.

Samen leven, samen leren
Leren doe je niet alleen. Daarom besteden we 
veel aandacht aan een open sfeer en een fijne 
omgang met elkaar. Uw kind krijgt ruimte om 
zichzelf te ontwikkelen in zijn of haar eigen 
tempo. Met voldoende uitdagingen en in 
harmonie met de groep van uw kind. We letten 
op de voortgang van uw kind en sturen hierin bij 
waar nodig. Ook het welzijn van uw kind houden 
we in de gaten. Alles draait om samen leven, 
samen leren.

Elkaar zien en waarderen
Het lerarenteam neemt de tijd na te denken 
over de toekomst. Wat willen we met ons 
onderwijs? Wat willen we onze leerlingen 
bieden? Duidelijk is dat er veel aandacht is 
voor het individuele kind. Ieder kind heeft 
de sleutel tot persoonlijke groei.  
De samenwerking met de kinderopvang 
wordt hierin steeds belangrijker. We zien en 
waarderen elkaar in het werk dat we doen. 
Dat werkt heel positief richting de kinderen. 

Versterken van elkaar
De samenwerking met de school geeft meer 
mogelijkheden voor de kinderen én voor het 
team. Leerkrachten en pedagogisch mede-
werkers maken gebruik van elkaars deskun-
digheid en staan elkaar bij in drukke tijden. 
Samen maken we ons sterk voor een goede 
ontwikkeling van ieder kind! We zien dat de 
overgang van kinderopvang naar school voor 
de kinderen heel vertrouwd is. Door het 
speciale programma dat de peuters volgen 
zijn ze goed voorbereid en kennen ze de juf 
of meester van hun groep al, dat werkt 
uitstekend! 

We doen het samen!  Ontdek wie je bent!

Opvoeden? 



Inloopochtenden en Open dag

Zomermarkt

Boemerang is voor iedereen!

Samenwerken doen we al volop! 
Denk aan de Dutch Pipes and Drums die 
wekelijks repeteren in onze aula. De minigym 
van Kinderfysio.nl. De muzieklessen van 
muziekvereniging L’Aventure Musicale of Tikiko. 
Ook interesse om met ons samen te werken? 
Neem gerust contact met ons op! 

Kinderstad kinderopvang Boemerang
Rijperkerkstraat 4, 5035 BR Tilburg
013 577 45 85
boemerang@kinderstadtilburg.nl
www.kinderstadtilburg.nl/boemerang 
Volg ons op

Basisschool De Boemerang
Rijperkerkstraat 2, 5035 BR Tilburg
013 458 23 30
bs.de.boemerang@xpectprimair.nl
www.bsdeboemerang.nl 
Volg ons op 

Kom kennis maken! 
We vertellen u graag meer over onze aanpak.  
Kijk op onze websites voor de open dagen. 
Of bel of mail ons om een afspraak te maken 
voor een rondleiding door het gebouw. 

Zomermarkt 
Ieder jaar organiseren we een leuke zomer-
markt in onze binnentuin voor groot en klein. 
Er zijn gratis workshops, activiteiten en 
demonstraties, zoals muziek, theater, voor-
lezen, knutselen, sport en spel. We organi-
seren dit met allerlei organisaties en 
ondernemers uit de buurt. Kijk op onze 
websites voor de aankomende activiteiten.

De Boemerang ligt vlakbij de randweg. Gemakkelijk en veilig.


