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Beste ouder(s)/verzorger(s)
Inmiddels zitten er al weer drie
schoolweken op en is iedereen
weer in het ‘normale’ ritme.
Hoewel, deze week was het voor
groep acht een bijzondere week
omdat zij om schoolkamp zijn
geweest. Van de collega’s hebben
wij begrepen dat zij drie geweldige
dagen hebben gehad!

Klassenouders
De klassenouders zijn bijna rond.
Aankomende maandag zullen de
leerkrachten aan de kinderen
bekend maken wie dit jaar
gekoppeld wordt aan hun groep.
Dank aan alle ouders die zich tot
nu toe hebben aangemeld. Heeft u
ook nog interesse om klassenouder
te worden? Er zijn nog een paar
plekjes beschikbaar! Meld u zich
dan snel bij de leerkracht(en) van
uw kind(eren).

helpen en waar nodig in contact
brengen met de juiste personen.
Of zelf contact leggen om
problemen zorgvuldig op te lossen.

Vacature OR
Binnen de ouderraad is er nog
ruimte voor nieuwe leden. Vindt u
het leuk om mee te denken over
de schoolactiviteiten?
De ouderraad beheert de
ouderbijdrage en zorgt daarmee
dat alle activiteiten die door het
jaar heen georganiseerd worden
betaald worden en denkt, samen
met het team, na over de
organisatie en de uitvoering.
Heeft u ook leuke ideeën of bent u
gewoon een kei in organiseren dan
kunnen wij u goed gebruiken!
Bij interesse kunt u zich aanmelden
bij juf Hannah of juf Mandy, een
mail sturen naar
info@debosbouwers.nl kan ook!

Contactpersoon

TSO

Els Verstraeten is, naast leerkracht
van groep 5/6, ook contactpersoon
binnen onze school. Komende
week zal zij haar rol in alle groepen
aan de kinderen uitleggen.

Dagelijks zijn er veel kinderen die
overblijven. Om dit allemaal goed
te laten verlopen is er een team
van TSO begeleiders.

De leerlingen krijgen te horen dat
als zij ergens mee zitten en niet
weten waar ze terecht kunnen,
bijvoorbeeld wanneer zij een keer
bang zijn, gepest worden of last
hebben van roddelen, dat zij naar
juf Els kunnen gaan. Zij zal hen

Zij zorgen er samen voor dat uw
kind op school kan eten en kan
ontspannen tussen de middag om
zo weer vol energie aan de middag
te beginnen.
De kinderen eten binnen en gaan
daarna, als het weer het toelaat,
lekker buitenspelen. Om bij het

buitenspelen het overzicht te
bewaken willen wij de ouders en
de kinderen, die thuis eten,
verzoeken om niet op het plein
komen totdat alle TSO kinderen
binnen zijn.
Het TSO-team is een gezellig en
hecht team dat er samen voor gaat
om de TSO goed te organiseren.
Op sommige dagen is het fijn als er
nog wat meer begeleiders zijn.
Heeft u op ma, di, do of vrijdag tijd
en zin om aan te sluiten bij dit
team? Wilt u wat meer informatie
over de mogelijkheden en de
vergoedingen die er tegenover
staan? Stuurt u dan een mail naar
Helouise Vermeulen, coördinator
TSO. Haar adres is:
H.Vermeulen@kinderopvanghaarle
mmermeer.nl

Studiedag 18 september
Op 18 september gaat het team
samen weer een stap maken in de
verdere ontwikkeling van het
onderwijs bij ons op school. Deze
dag krijgen zij ‘les’ en zijn de
leerlingen allemaal vrij!
De leerkrachten gaan zich verder
scholen op het gebied van het
directe instructiemodel. Dit is een
vervolg op het kwaliteitsproces dat
vorig schooljaar ingezet is.
Na de studiedag volgen er ook
verschillende rondes met
klassenbezoeken om de
leerkrachten te coachen in de

praktijksituatie en te
ondersteunen bij hun leerproces.

Gitaarlessen
De leerlingen van de groepen 6,7,8
krijgen volgende week allemaal
gitaarles. Dit is een les om kennis
te maken met dit instrument en
met muziekles. Als u kind het leuk
vindt kunt u hem/haar vervolgens
opgeven voor het naschoolse
programma. De kinderen krijgen
dan een aantal gitaarlessen na
schooltijd.
Na de proeflessen zal er een brief
met meer informatie mee naar
huis gaan. Middels deze brief kunt
u uw kind aanmelden.

Beweegweek!
In de week van 23 t/m 27
september organiseert meester
Kjeld, onze vakleerkracht gym
i.s.m. sportservice een week
waarin bewegen centraal staat.
Hieronder meer informatie
daarover:
Bewegend op Weg
Voldoende bewegen is niet alleen
leuk, maar zorgt er ook voor dat
kinderen beter kunnen leren.
Daarom start Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG) Haarlemmermeer
nu het project Bewegend op Weg
op onze school. Hiermee
stimuleren we leerlingen en hun
ouders om minder met de auto
naar school te komen. Want:
lopen, fietsen of skaten is leuk én
gezond! Bewegend op Weg is
gestart met een 0-meting. In de
week van 23 september wordt het
afgesloten met een projectweek
waarin de kinderen iedere dag
aangeven hoe zij naar school zijn

gekomen. Verder is de week
ingevuld met leuke activiteiten,
zoals ‘pimp je fiets’ en een
skateworkshop. Komen jullie ook
bewegend naar school? Bewegend
op Weg is tot stand gekomen in
samenwerking met Zorg &
Zekerheid.
Via deze link is er meer informatie
beschikbaar. Daarnaast is er ook
een persbericht over deze beweeg
week apart als bijlage aan deze
Bosbode toegevoegd.

Technisch lego
In groep 7 en 8 zijn er ieder jaar
ouders die helpen met het bouwen
van technisch lego.
Vorig jaar is er een oproep
uitgegaan voor nieuwe
hulpouders. Een aantal ouders
heeft zich opgegeven, alleen is niet
meer bekend wie dat waren!
Zouden deze mensen, die het leuk
vinden om leerlingen in groep 7 &
8 te helpen met technisch lego,
zich nogmaals willen melden bij juf
Hannah?
Hartelijk dank!

Belangrijke data!
18 sept
23-27
sept
25 sept
26 sept

Studiedag, leerlingen
vrij
Beweegweek
Waterdag
Inloopmoment

