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Belangrijke data
Week van 17 januari

Start afname Cito M-toetsen

Schoolplein
Eindelijk is het zover het schoolplein gaat op de schop! Op 7 februari zal er een start gemaakt worden
met het plaatsen van nieuwe toestellen. Voor die tijd moeten de oude toestellen en ondergronden
verwijderd zijn. We hopen hier nog wat van te kunnen verkopen en als dat niet lukt om gratis op te laten
halen. Dat scheelt namelijk weer kosten.
Mocht u iemand weten die interesse heeft neemt u dan contact met ons op. Via marktplaats zijn
inmiddels de bestaande toestellen te koop aangeboden.
Het nieuwe plein krijgt onder andere de volgende gloednieuwe toestellen:

Daarnaast komen er ondergronden, pleinschilderingen, een klimmuur en wordt de straatwerk
aangepakt. Vanaf boven gezien zal het plein er als volgt uit gaan zien:

We hebben daarom wel een aantal weken te maken met bouwwerkzaamheden waardoor de
speelmogelijkheden wat beperkt zijn maar daarna kunnen alle leerlingen volop genieten van een
prachtig vernieuwd plein waar zij weer heerlijk kunnen spelen. We kijken uit naar het resultaat!

Tommy tomato – gratis proeflunch voor alle leerlingen.
Bij de Bosbouwers vinden we de gezondheid van onze kinderen erg belangrijk. De Bosbouwers heeft de
ambitie om een ‘gezonde school’ te zijn en het is bewezen dat het eten van groenten daar een belangrijke
factor in is.
Om dit beleid kracht bij te zetten bieden wij ouders de mogelijkheid om, op een eenvoudige en betaalbare
wijze, gezonde warme lunches voor hun kinderen in de klas af te nemen. Een aantal scholen in de regio is
hier al mee gestart en zij krijgen positieve reacties van zowel ouders als de kinderen.
Wij gaan dit ook doen, in samenwerking met Tommy Tomato.
Op dinsdag 15 februari verzorgt Tommy Tomato een GRATIS WARME PROEFLUNCH voor alle kinderen op
school. Het enige wat u hiervoor moet doen is uw kind(eren) aanmelden via deze link.. Wanneer de
proeflunch goed bevalt (voor leerkrachten, ouders en kinderen) kunnen ouders wekelijks een warme
maaltijd bij Tommy Tomato voor hun kinderen afnemen. De maaltijden voor de onderbouw kosten €3 en
de (grotere) maaltijden voor de bovenbouw kosten €3,50 per maaltijd.
Belangrijk om te weten is dat kinderen die niet
zijn aangemeld geen gratis proeflunch
ontvangen.
Meer informatie hierover vindt u op:
https://www.tommytomato.nl/voorouders/debosbouwers/

Kijk u liever een filmpje over
lunchen met Tommy
Tomato? Klik dan hier!

