Bosbode 12
28-01-2022

Belangrijke data
7 februari
7,8en 9 februari
21 februari

Start plaatsen toestellen nieuwe schoolplein
Studiedagen alle leerlingen vrij!
Start voorjaarsvakantie

Schoolplein - update
Gisteren is het eerste oude speeltoestel verwijderd. De kleuterschommel is afgevoerd.
Dit weekend zullen er nog een paar dingen opgehaald worden en volgende week worden alle
rubbertegels ook afgevoerd.
Dan is er voor de kinderen dus even niet zoveel te doen op het plein, maar gelukkig wordt er maandag 7
februari al gestart met de werkzaamheden aan de nieuwe toestellen. Gedurende de studiedagen zullen
de monteurs geen ‘last’ hebben van spelende kinderen. Helaas is het werk niet met 3 dagen klaar, want
er zal daarna nog zo’n twee weken gewerkt worden aan het afwerken. We houden u op de hoogte van
alle vorderingen!

Studiedagen
Op 7,8 en 9 februari hebben wij studiedagen voor het hele team. De leerlingen zijn die dagen vrij.
Hierbij nog even alle vakantie en studiedagen voor de rest van dit schooljaar op een rijtje. U kunt deze
ook altijd via de website bekijken.
Vakanties
Voorjaarsvakantie

21 februari 2022 t/m 25 februari 2022

Pasen

18 april 2022

Meivakantie

25 april 2022 t/m 06 mei 2022

Hemelvaart

26 mei 2022 t/m 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Zomervakantie

18 juli 2022 t/m 26 augustus 2022

Studiedagen
Maandag 7 februari 2022
Dinsdag 8 februari 2022
Woensdag 9 februari 2022
Maandag 20 juni 2022
Vrijdag 15 juli 2022

Tommy tomato – gratis proeflunch voor alle leerlingen.
Hierbij een bericht vanuit Tommy Tomato voor alle ouders:

Beste ouders,
Zoals vorige week al aangekondigd gaan we op de Bosbouwers samen een
gezonde warme (halal) schoollunch eten. We starten met een gratis
proeflunch voor alle kinderen. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is
uw kind(eren) aanmelden via www.tommytomato.nl/bosbouwers . Kinderen die niet zijn aangemeld
doen niet mee met de gezonde lunch.
Aanmelden kan nog tot en met 8 februari op www.tommytomato.nl/bosbouwers.
Indien de proeflunch bevalt, kunt u later aangeven mee te doen aan de wekelijkse lunch, dit gebeurt niet
automatisch."
Meer informatie hierover vindt u op: https://www.tommytomato.nl/voor-ouders/debosbouwers/

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

Communicatie met ouders en leerkrachten
Social media biedt ons veel mogelijkheden en maakt dat we dag en nacht bereikbaar zijn. Dat is
natuurlijk heel handig maar het kan er ook voor zorgen dat het moeilijk is het werk los te laten.
E-mails en appjes van ouders en leerkrachten komen de hele dag binnen.
Wij proberen alle berichten zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden, zeker in deze tijd
waarin het persoonlijk contact met ouders een stuk minder is dan wij zouden willen. Evengoed zijn
de leerkrachten na 16.30 uur vrij en hebben dan ook vaak andere zaken waar zij zich op richten.
Binnen het team hebben we daarom afgesproken dat we proberen te communiceren met ouders
en te antwoorden op berichten op werkdagen tussen 8.00 uur en 18.00 uur. Buiten deze tijden
doen we dat alleen bij dringende situaties. Zoals wanneer een klas niet naar school kan.
Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft en u niet direct een antwoord verwacht wanneer u
bijvoorbeeld in de avond een bericht stuurt.
In noodgevallen kunt u het beste een e-mail sturen naar Adrienne van Beinum (directie@de
bosbouwers.nl).

