Bosbode 15
25-03-2022

Belangrijke data
30 maart
14 april
25 april t/m 6 mei
18 mei
24 mei
25 mei
6 juli

Grote rekendag
Paasontbijt en Paasviering
Meivakantie
Schoolfotograaf
Projectdag
Schoolreisje
Meesters- en juffendag

Hoofdluis in de school
In veel groepen is hoofdluis geconstateerd. U bent via de leerkracht hierover geïnformeerd als het
ook in de groep van uw kind is aangetroffen. Mochten wij bij uw kind hoofdluis hebben gezien dan
heeft de leerkracht dat uw persoonlijk laten weten.
Wilt u uw kind zelf goed blijven controleren? Binnenkort doen wij weer een ronde bij alle klassen.
Heeft u vragen of wilt u ons helpen met de
controles? Laat u dat dan vooral weten! Wij
zoeken nog hulp. De controles vinden meestal
plaats op de woensdagochtend na iedere
schoolvakantie.
Voor vragen kunt u ook altijd de website van het
RIVM raadplegen.
https://www.rivm.nl/hoofdluis

Vakanties schooljaar 2022-2023
Hierbij alvast de schoolvakanties voor volgend schooljaar. De studiedagen en worden nog
vastgesteld.
Herfstvakantie
15-10-2022 t/m 23-10-2022
Kerstvakantie
24-12-2022 t/m 8-1-2023
Voorjaarsvakantie
25-2-2023 t/m 5-3-2023
Goede vrijdag en Pasen
7-4-2023 t/m 10-4-2023
Meivakantie
22-4-2023 t/m 7-5-2023
Hemelvaart
18 en 19 mei 2023
Pinksteren
29 mei 2023
Zomervakantie
22-7-2023 t/m 3-9-2023
Wilt u ook weten wanneer de andere regio’s vakantie hebben? Klikt u dan op deze link en u komt
op de website van de Rijksoverheid.

Kom je een palmpaasstok versieren?
Op zondag 10 april begint dit jaar de Goede Week. De week waarin we meeleven met het lijden
van Jezus, Zijn dood en verrijzenis. De week begint op palmzondag, via witte donderdag en goede
vrijdag wordt het dan uiteindelijk Pasen.
Op zaterdag 9 april tussen 15.00 uur en 17.00 uur zijn alle kinderen weer van harte welkom om
een palmpaasstok te komen versieren. Dit is bij de Joannes de Doper kerk.
Twee jaar lang was het helaas niet mogelijk, maar gelukkig kan het weer. Van ons krijg je een
broodhaantje en een palmtakje en er is crêpepapier om te versieren. Je neemt zelf een kruis mee
om te versieren, net als extra versiersels of wat lekkers om op je stok te maken.
Hulp van een ouder bij het versieren van de stok is zeer gewenst, zo leert de ervaring. De
deelnamekosten zijn 2,50 euro. Inschrijven kan via de website of email
kidsenjongeren@hjoannesdedoper.nl . In verband met het bestellen van de broodhaantjes willen
we vragen om uiterlijk op 2 april in te schrijven.
Op palmzondag gaan we met onze versierde stokken in optocht de kerk in. We vieren de intocht
van Jezus in Jeruzalem en na de viering vindt de traditionele Palmpasen optocht plaats, onder
begeleiding van muziek lopen we naar de Meerstede.

GGDFlits Doe mee met de Kindermonitor!
Op 3 maart kreeg een grote groep ouders in de regio Kennemerland een uitnodiging voor de
Kindermonitor. Dit is een groot onderzoek van GGD en JGZ Kennemerland naar de gezondheid,
welzijn en leefstijl van 0 t/m 11-jarige kinderen.

Ben jij een van de ouders die een uitnodigingsbrief heeft ontvangen?
Log dan in met je persoonlijke code en vul de online vragenlijst in. Invullen kan tot 15 Mei 2022
De vragen gaan over gezondheid, beweging, voeding, pesten, opvoeding en meer.
Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de kinderen in de regio, is het belangrijk dat
zoveel mogelijk ouders mee doen.
Waarom meedoen?
Gemeenten, scholen en jeugdorganisaties kunnen met de resultaten van het onderzoek beter
bepalen of er andere activiteiten of voorzieningen nodig zijn. Bijvoorbeeld meer speelplekken in
de buurt of extra opvoedspreekuren.
Meer informatie?
Kijk op www.ggdkennemerland.nl/kindermonitor voor meer informatie. Bekijk hier een kort filmpje

over het onderzoek.

