Bosbode 5
15-10-2021

Belangrijke data
18 t/m 22 oktober
27 oktober
1 t/m 5 november
In november

Herfstvakantie
Controle hoofdluis in alle klassen
Kijkje in de klas van uw kind.
Start schoolfruit (precieze datum volgt)

Corona – ouders in de school
Het aantal Coronagevallen loopt weer een beetje op dus we blijven voorzichtig. Het laatste wat
we willen is een nieuwe Lockdown! Evengoed lijkt het ons een goed idee dat u als ouder ook
weer eens een kijkje in de klas kunt nemen als u uw kind naar school brengt.
Dat gaan we doen in de tweede week na de herfstvakantie!
Die week zullen de deuren om 8.15 uur openen en mogen er dagelijks, tot 8.30 uur, 10 ouders
mee de klas in. Uw kind kan dan even laten zien waar hij/zij mee bezig is!
Per kind kunnen er wel twee ouders komen maar beperkt tot één ouder per dag. Als vader kunt
u bijvoorbeeld op maandag mee en als moeder op donderdag.
Inschrijven gaat via de Parro app. De uitnodiging om in te schrijven volgt direct na de
herfstvakantie.
We gaan het op deze manier uitproberen. Natuurlijk kunt u ook altijd even meelopen met uw
kind als zich een speciale situatie voordoet. Bijvoorbeeld als uw kind nieuw is op school, nog
aan het wennen is of jarig is!
Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat de kinderen door de Corona zo zelfstandig zijn
geworden. Wij merken dat we sneller en rustiger aan de lessen kunnen beginnen wanneer niet
dagelijks alle ouders mee naar binnen lopen. Daarom willen wij voor de toekomst verder
onderzoeken op welke manier u als ouder betrokken blijft bij het onderwijs van uw kind. Dit is
een manier, we zullen meerdere mogelijkheden onderzoeken.

Personeel
Goed nieuws voor de kinderen en de ouders van groep 1/2A. Juf Judith herstelt voorspoedig en
zal er, zoals het er nu uitziet, na de herfstvakantie weer zijn! Juf Carla zal die week voornamelijk
in groep 1/2A zijn om juf Judith te ondersteunen.
Helaas zal de afwezigheid van juf Petra langer gaan duren. Zij keert na de herfstvakantie nog
niet voor de groep terug. Juf Mildred hebben wij bereid gevonden om haar nog te blijven
vervangen.

Luizenpluis
Op onze school hebben we de gewoonte om alle kinderen
van de school regelmatig te controleren op hoofdluis. Een
aantal ouders controleert na elke vakantie, of indien
noodzakelijk wat vaker, alle kinderen op hoofdluis en/of
neten. Het luizenpluizen is op de eerste woensdag na een
vakantie en start om 8.30 uur. Mede
dankzij een geregelde controle op
hoofdluis is onze school vaak vrijwel hoofdluisvrij geweest. Alle leerlingen
controleren is een flinke klus, maar met een groot aantal ouders is de klus
ook snel geklaard! Komt u het controleteam versterken? U kunt zich
opgeven via ouderraad@debosbouwers.nl
Woensdag na de vakantie starten wij het luizenpluizen weer op!

Identiteitscommissie van Meer Primair
De identiteitscommissie van Meer Primair is op zoek naar een ouder-lid.
In deze commissie hebben twee ouders, twee leerkrachten, één directeur en een lid van het
college van bestuur zitting. De commissie heeft aandacht voor de levensbeschouwelijke
(RK/PC/Interconfessioneel) identiteit van de scholen van Meer Primair en ziet er op toe dat dit
een prominente plek heeft en behoudt binnen de organisatie.
Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: levensbeschouwelijk onderwijs, burgerschap en
(religieuze) diversiteit. De commissie heeft een adviserende rol en een klankbordfunctie ten
aanzien van identiteit gerelateerde vraagstukken. Ook heeft zij een ‘aanjaagfunctie’: zij zorgt
ervoor dat het gesprek over de identiteit in brede zin levend blijft op de scholen en ondersteunt
directeuren en leerkrachten hierin door middel van initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn: een
bijdrage leveren aan het organiseren van een Stichtingsbrede studiedag identiteit voor alle
leerkrachten, het meedenken in het project ‘Wat een Verhaal!’ (een Meer Primair project voor
Bijbelverhalen in de klas) en het produceren van een film waarbij alle scholen in beeld
brengen hoe de identiteit vorm krijgt in de praktijk. De commissie wordt extern begeleid door
een onderwijsbegeleider identiteit & levensbeschouwing van Arkade.
Wij zijn op zoek naar een ouder die affiniteit heeft met bovengenoemde thema’s en hieraan
een actieve bijdrage wil leveren in de commissie. Er wordt drie keer per jaar vergaderd op het
bestuurskantoor van Meer Primair in Hoofddorp.

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Mariska van
Hulzen mariskavanhulzen@gmail.com of Eef Niezing eniezing@meerprimair.nl
We ontvangen je reactie graag vóór 28 oktober. Aansluitend zal een afspraak voor een gesprek
worden gemaakt.

Squid game – hitserie op Netflix
Squid Game: ‘Je doet allemaal kinderspelletjes. Als je af bent dan
word je dood geschoten!’
Squid Game massaal nagespeeld op de basisschool: ‘Ouders
realiseren zich niet wat de impact is’.
De serie op Netflix is een regelrechte hit in meer dan 90 landen
en staat zelfs in de lijst van best bekeken series. In Squid Game strijden vierhonderd schuldenaars om
een grote pot met geld. Hiervoor spelen ze diverse kinderspelletjes, waarbij ze hun eigen leven op
het spel zetten. Wie het niet redt of niet snel genoeg is, wordt meedogenloos neergeknald. Vanwege
het gewelddadige karakter heeft Netflix de serie bestempeld als een serie voor 16 jaar en ouder,
maar daar lijken jongere kinderen zich niet altijd wat van aan te trekken.
Wij kunnen als school onze leerlingen niet verbieden om hier naar te kijken. Wij weten dat veel
kinderen hier inmiddels al naar gekeken hebben of naar willen gaan kijken. Er meerdere artikelen
verschenen over de invloed die deze serie kan hebben op kinderen. Wij willen u daarom hierover
informeren en vooral aangeven dat het belangrijk is om het gesprek hierover met uw kind te voeren.

Zwemvierdaagse
Ben jij die ‘waterrat’ die er nooit genoeg van krijgt om in
het water te zijn? Doe dan mee aan de Zwem4daagse!
Want nu kan je 4 dagen zwemmen en veel plezier beleven
in het water. Vergeet niet om iemand mee te nemen, dan
wordt het alleen maar leuker.
Dus samen met je vader, moeder, opa, oma, oom of tante. Natuurlijk zijn je broertjes of zusjes
ook van harte welkom! Van 18 tot en met 21 oktober 2021 kan iedereen die in bezit is van een
A-diploma deelnemen aan de achtste Nationale Zwemvierdaagse in het sportcomplex Koning
Willem-Alexander. Jong en oud is van harte welkom. Elke avond zwem je een afstand van 500 of
1000 meter. Ben je jonger dan 10 jaar, dan zwem je 250 meter. Tijdens de voorinschrijving via
deze website betaal je slechts € 7,50 voor 4 avonden. Inschrijven op maandagavond kan ook,
dan betaal je € 10,00. Heb je elke avond de afstand volbracht? Dan ontvang je een mooie
medaille!

