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Belangrijke data
13 november
14 november 19.00 uur
17 november
Week van 15 november
16 november
24 november
1 december
2 december

Aankomst Sinterklaas in Nederland
Versieravond Sinterklaas (GAAT NIET DOOR, zie onder)
Start schoolfruit
Oudergesprekken
Lootjes trekken groepen 5 t/m 8
Schoen zetten groep 1 t/m 8
Surprises en gedicht mee naar school groep 5 t/m 8
Sinterklaasviering op school (i.p.v. 3 dec!!!)

Corona – ouders in de school
Bij het schrijven van deze Bosbode zijn de eerste geluiden van de nieuwe maatregelen al
binnen. Vanavond zal de persconferentie ons precies vertellen of er ook aanvullende
maatregelen zijn voor het basisonderwijs. Mochten deze anders zijn dan de maatregelen zoals
eerder verstuurd (zie de brief van Meer Primair van afgelopen donderdag 4 november) dan
zullen wij u hier z.s.m. over informeren.

Sinterklaas
De versieravond voor Sinterklaas die gepland stond voor 14 november zal anders ingevuld
worden. Helaas zijn niet alle ouders welkom maar zullen een aantal leerkrachten dit samen
doen met een klein groepje ouders. Hiervoor hebben we de ouderraad bereid gevonden om te
helpen, dank daarvoor!
Het Sinterklaasfeest zelf zal, net als vorig jaar, vanwege de Coronamaatregelen, ook zonder
ouders gevierd worden. Mochten er toch versoepelingen volgen dan kijken we wat wel
mogelijk is om u als ouders hier bij aanwezig te laten zijn.

Personeel
Deze week hebben wij de leerlingen van groep 7B een dag moeten verdelen over andere
groepen omdat we geen vervanging hadden. Gelukkig konden de kinderen wel naar school en
hebben zij een gezellige dag gehad bij een andere klas.
Nog steeds zijn wij dringend op zoek naar een leerkracht voor groep 1/2, fulltime en een
leerkracht voor groep 5, voor drie dagen in de week.

Mocht u een tip hebben of bijvoorbeeld iemand kennen die bijna klaar is met zijn studie, laat
het ons vooral weten!

Schoolfruit
Zoals al eerder aangekondigd in de Bosbode, doet onze school mee met het EU-schoolfruit-en
groenteprogramma. Dit betekent dat alle kinderen van 15 november 2021 t/m 22 april 2022, 3x
per week op school gratis groente of fruit aangeboden krijgen. Wij hanteren hiervoor dezelfde
fruitdagen als we gewend zijn, dus maandag, woensdag en vrijdag. Onze leverancier is
Boumanfruit B.V.
Let op!! In verband met het tijdstip van de eerste levering verzorgt u a.s maandag 15 november
zelf nog het fruit. De komende 20 weken hoeft u uw kind op deze dagen dus geen fruit of
groente meer mee te geven. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als u ook fruit meegeeft op
dinsdag of donderdag, maar dit is niet verplicht.
Wilt u meer weten over het schoolfruitprogramma, dan kunt u zich aanmelden voor de
oudernieuwsbrief. Dit kan via www.euschoolfruit.nl

Oudergesprekken
Volgende week zijn er voortgangsgesprekken. U heeft zich hiervoor aan kunnen melden via de
Parro-app.
De gesprekken zijn op school. Wij vragen u niet langer dan 5 minuten van te voren aanwezig te
zijn en een mondkapje te dragen.
Wilt u het gesprek liever online voeren dan kan dat. Geeft u dit dan aan bij de leerkracht van
uw kind. U ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek in Teams.

M5
Deze week hebben wij met het team de eerste analyse gemaakt van M5. M5 zetten wij in om
de sociale veiligheid in de school te borgen. Tenslotte willen wij dat alle kinderen met plezier
naar school gaan en zich VEILIG voelen. Mocht er gedrag zijn dat ‘niet OK’ is en daarmee de
veiligheid verstoord dan horen wij dat graag. Uw kind kan dit natuurlijk gewoon vertellen maar
u kunt het ook melden via onze website.
Wilt u meer weten van M5 lees dan de informatiebrief voor ouders. Deze is toegevoegd als
bijlage bij deze Bosbode.
Aankomende woensdag doen wij weer een klassenronde. Dan worden de bevindingen van de
afgelopen 6 weken met de leerlingen besproken.

Vanuit de OR
De OR heeft haar jaarlijkse ledenvergadering gehad.
Het was een interessante bijeenkomst, er werden
goede vragen gesteld en suggesties gedaan. En… het
heeft ook weer een nieuw lid voor de ouderraad
opgeleverd. Absoluut waardevol! Dank aan alle ouders
die aanwezig waren.

