Bosbode 6
29-10-2021

Belangrijke data
27 oktober
1 t/m 5 november
3 november 19.30 uur
In de week van 8 november
14 november 19.00 uur
In de week van 15 november
2 december

Controle hoofdluis in alle klassen
Kijkje in de klas van uw kind.
Algemene ledenvergadering OR
Week van de Mediawijsheid
Versieravond Sinterklaas
Start schoolfruit (precieze datum volgt)
Sinterklaasviering op school (i.p.v. 3 dec!!!)

Corona – ouders in de school
Volgende week mogen de ouders mee de school in! U heeft hierover informatie ontvangen in
de vorige Bosbode en ook via de Parro-app. Wat goed om te zien dat er volop van de
gelegenheid gebruik gemaakt wordt! Er zijn nog enkele plekjes vrij dus wilt u volgende week
een dag met uw kind mee de school in, schrijft u zich dan snel in.

Personeel
Juf Judith heeft deze week weer fulltime gewerkt, dat was mede mogelijk door de
ondersteuning van juf Carla. Heel fijn dat zij er op deze manier weer kan zijn!
Verder willen we iets moois met uw delen. Juf Mandy is zwanger! Wij vinden dit hartstikke fijn
voor haar en haar partner. De kinderen van groep 1/2B vonden het nieuws heel interessant. Ze
waren erg enthousiast over het feit dat er een baby in de buik van hun juf groeit. Mandy zal
medio februari met verlof gaan.
Voor haar vervanging is een vacature geplaatst. We hopen een leuke juf of meester te vinden
die haar wil vervangen als zij verlof heeft.
Wij hebben helaas ook minder leuk nieuws. Helaas heeft juf Linda besloten ons te verlaten en
een nieuwe uitdaging aan te gaan. Hierbij een stukje van juf Linda zelf over haar besluit:
Al 26 jaar heb ik met veel plezier op de Bosbouwers gewerkt. Daarbij vond ik steeds weer een
uitdaging in een nieuwe jaargroep of nieuwe methodes én natuurlijk in elk schooljaar een
andere groep kinderen om mee te werken.

Nu heb ik weer een nieuwe, grote uitdaging gevonden. Deze keer buiten De Bosbouwers. Ik ga
naar een school voor speciaal onderwijs. Daar ga ik werken met kinderen die slechthorend zijn
of een Taal Ontwikkelingsstoornis hebben.
Ik zal de 'familie' van De Bosbouwers zéker gaan missen!
Dus tot de kerstvakantie ga ik daar nog extra van genieten!
Hartelijke groet, Linda Clemens
Ook de vacature voor een nieuwe leerkracht voor groep 5 zal een dezer dagen verspreid
worden. Wij waarderen het enorm als u de vacatures binnen uw netwerk wilt verspreiden. U
kunt ze onder meer op onze Facebookpagina vinden. Kent u zelf iemand die wellicht bij ons wil
werken, laat u dat dan vooral weten!

Vreedzame school
Bijgevoegd de laatste nieuwsbrief van de Vreedzame school. Dit keer over het oplossen van
conflicten. De lessen hierover zijn na de herfstvakantie gestart. Bent u benieuwd hoe wij dat
aanpakken. Leest u dan vooral de nieuwsbrief.

Week van de mediawijsheid
De week van 8 november is de Week van de Mediawijsheid. In deze week gaat elke groep een
les over mediawijsheid geven.
Mediawijsheid is een van de onderdelen van de zogenaamde 21ste -eeuwse vaardigheden.
Mediawijsheid gaat over het wijs omgaan met media. Niet alleen het nieuws op tv en
advertenties, maar ook de pushberichten van Facebook, Instagram of Tiktok vallen hieronder.
Wij willen de kinderen leren om hier kritisch mee om te gaan, ze leren welke media je waarvoor
kunt inzetten en hoe je bepaalt welke media waardevol voor je is.
Via de Parro app zult u op de hoogte worden gehouden van wat elke groep in die week gedaan
heeft. Hoe zorgt u er thuis voor dat het mediagebruik van uw kind(eren) leuk én veilig is?
Op onderstaande website kunt u lezen hoe u als ouder aandacht kunt besteden aan dit
belangrijke onderwerp.
https://www.mediawijsheid.nl/ouders/

Fysiotherapie en MRT op school
Dit schooljaar is meester Kjeld naast zijn gymlessen ook gestart met Motorische remedial
teaching (MRT). Hij biedt deze ondersteuning aan kinderen die met wat extra ondersteuning in
kleine groepjes motorisch zich sneller en beter zullen ontwikkelen.
Een paar weken geleden is Femke van Heeren gestart als kinderfysiotherapeute bij ons op
school. Zij houdt praktijk op de donderdagochtend, voornamelijk in de speelzaal van de
kleuters. Individuele kinderen kunnen bij Femke terecht wanneer zij moeite hebben mee te
komen tijdens de gymles. Maar ook voor hulp bij pijnklachten of angst tijdens bewegen of
sporten. Kinderen kunnen frustraties ondervinden bij motorische uitdagingen (zoals klimmen,
springen of hinkelen) of onhandig bewegen (vaak vallen of struikelen).
Wanneer u graag gebruik wilt maken van fysiotherapie voor uw kind onder schooltijd, neemt u
dan gerust contact op met Femke. Samen bespreekt u wat gedaan kan worden.
U kunt Femke bereiken via f.heeren@fysioholland.nl.
Kjeld en Femke hebben onderling goed contact om af te stemmen welke ondersteuning het
best passend is voor welk kind.

Logopedie
Wij zijn op zoek naar een logopedist die praktijk wil houden bij ons op school. Er is op meerdere
dagen of dagdelen een ruimte beschikbaar. Kent u een logopedist die dat wel zou willen laat
hem of haar dan vooral contact opnemen. Dat kan via directie@debosbouwers.nl of door te
bellen naar school.

Vanuit de OR
Wij zijn op zoek naar jou!
De OR heeft al drie nieuwe leden maar hoe gezellig en leuk is het om met een grote groep
ouders samen verschillende activiteiten te organiseren. Een aantal leden heeft aangegeven na
een aantal jaar graag het stokje over te willen dragen dus er is nog steeds ruimte voor nieuwe
leden. Dus…..
Ben jij een organisatorische duizendpoot, lijkt het je leuk om de schoolactiviteiten (mede) te
organiseren die bijdragen aan een leuke/leerzame schooltijd voor jouw kind(eren)? Meld je dan
nu aan als nieuw lid voor de ouderraad…!
Interesse of meer informatie?
Mail naar ouderraad@debosbouwers.nl of spreek juf Hannah (groep 8) of juf Mandy (groep
1/2) even aan.
Algemene ledenvergadering
Graag nodigt de ouderraad u uit voor de algemene leden vergadering op woensdag 3
november vanaf 19.30 uur. Tijdens deze vergadering legt de ouderraad verantwoording af over
het afgelopen jaar en wordt de begroting en ouderbijdrage voor het komende schooljaar
vastgesteld.
Bent u benieuwd welke activiteiten er worden georganiseerd van de ouderbijdrage?
Dan zien wij u graag op woensdag 3 november om 19.30 uur. .

