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14-02-2022

Belangrijke data
14 t/m 18 februari
15 februari
21 februari

Rapportgesprekken
Laatste mediatorentraining groep 7 en uitreiken diploma’s
Start voorjaarsvakantie

Personeel
Welkom aan twee nieuwe medewerkers bij ons in de onderbouw. Het zijn juf Rozemarie en juf
Gera.
Zij stellen zich in deze Bosbode aan u voor.
Mijn naam is Rozemarie Ordelmans, ik ben 27 jaar en ik woon met
mijn man Thomas in Haarlem. Ik werk nu een aantal weken op de
Bosbouwers in de onderbouw en ik vind het een leuke en gezellige
school! Ik sta nu zes jaar voor de klas, waarvan vijf jaar in de
onderbouw. Ik kan erg genieten van de creativiteit en spontaniteit
van de jongste kinderen. Ik vind het leuk om lesstof op een
creatieve manier aan te bieden, bijvoorbeeld met liedjes,
coöperatieve werkvormen of bewegend leren. In mijn vrije tijd hou
ik van sporten en sta ik graag in de keuken. Tot ziens op de
Bosbouwers!
Ik ben Gera Vrijhoef en stel mij graag aan jullie voor. Ik ben
invalleerkracht voor diverse scholen van Meer Primair. Tot
aan de zomervakantie kunnen jullie mij op de maandag en
dinsdag als ondersteuner bij de kinderen van groep 2 zien.
Een aantal jaren geleden heb ik mijn vaste baan opgezegd
om als invaller te gaan werken zodat ik wat flexibeler ben.
Het werken met kinderen vind ik zo inspirerend omdat het
iedere dag weer anders is. Een goede sfeer in de groep vind
ik erg belangrijk, door een ontspannen sfeer kunnen
kinderen zich beter ontwikkelen.
Samen met mijn man woon ik in Heiloo Naast mijn werk geniet ik van onze twee dochters, pas ik
een dag in de week op mijn twee kleindochters, lees ik graag maar ben ook veel in onze tuin aan
het werk Gelukkig is er ook tijd om te fietsen en wandelen.

Voetbalcommissie
Na de voorjaarsvakantie starten wij met een
voetbalcommissie. In deze commissie neemt een groepje
leerlingen plaats vanuit de groepen 6,7 en 8.
Als Vreedzame school willen wij onze leerlingen mee laten
denken over de invulling van het voetballen tijdens de
pauzes. Onder leiding van Meester Kjeld en Meester Siyar
zullen de leerlingen vergaderen. Zo zullen de kinderen met
elkaar in gesprek gaan over de verdeling van het voetbalveld,
de gedragsregels tijdens het voetballen en mogelijke
consequenties. Wij willen leerlingen op deze manier leren
om goed naar elkaar te luisteren en democratisch tot een besluit te komen.

Letterfeest voor groep 3
Wij zijn trots om u mee te kunnen
delen dat de kinderen van groep 3
alle letters geleerd hebben!
Om dat te vieren hadden de
kinderen afgelopen vrijdagmiddag
een letterfeest. Ze mochten in hun
mooiste feestkleren naar school
toe komen. De middag stond in het
teken van allerlei activiteiten die
met ‘letters’ te maken hadden.
We kunnen terugkijken op een zeer
geslaagde middag.
En nu kan het lezen van verhalen
beginnen!

Intermediair Jeugdfonds Sport & Cultuur
Beste ouders,
Mijn naam is Janneke de Jong en ik ben leerkracht op De Bosbouwers, dit schooljaar van groep 4.
Naast leerkracht ben ik ook intermediair van Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Wat betekent dat?
Als het moeilijk is om de kosten te betalen voor een sport, muziek of dansles dan kan ik, als
intermediair, u helpen bij subsidieaanvragen. Mijn emailadres is j.de.jong@debosbouwers.nl.
Op woensdag, donderdag en vrijdag ben ik op school dus u mag mij altijd aan mijn jas trekken.
Want , Alle kinderen tellen mee!

Vrije dagen
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. Ten opzichte van het vorige overzicht (Bosbode 12) is 15
april als vrije dag toegevoegd. Dan is het goede vrijdag en zijn alle leerlingen vrij.
Vakanties
Voorjaarsvakantie

21 februari 2022 t/m 25 februari 2022

Goede vrijdag

15 april 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 20 juni 2022
Vrijdag 15 juli 2022

