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Schoolreisje
Informatie bijeenkomst voor ouders over Vreedzame school
Meesters- en juffendag

Sportdag
Vrijdag 22 april worden de koningsspelen voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8 georganiseerd!
Verzamelen?
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 worden verwacht tussen 8.30 uur en 8.45 uur bij de
sportvelden van SV Overbos (Leenderbos 101, Hoofddorp). Deze begintijd geeft u voldoende tijd
om, mocht dit nodig zijn, op school uw kind af te zetten voor de sportdag van groep 1 en 2. Zij
starten gewoon om 8.30 uur.
De sportdag voor de groepen 3 t/m 8 begint om 8.45 uur op veld 3. De leerlingen verzamelen bij
hun eigen leerkracht.
Kleding
Kunt u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter oranje sportieve kleding draagt die past bij het weer?
Voetbalschoenen met noppen mogen thuisblijven. De kinderen dragen kunstgrasschoenen of
gewone sportschoenen.
Eten/drinken
Fruit voor het 10-uurtje wordt verzorgd!
Denkt u verder aan een lunch en voldoende drinken?
Als uw zoon/dochter meedoet met de Ramadan dan kunt u dit aan de leerkracht doorgeven. Deze
leerlingen mogen meedoen mits er wel gedronken wordt.
Ophalen
De leerlingen mogen om 14:15 uur weer worden opgehaald bij SV Overbos.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, namens de sportdagcommissie
Meester Kjeld

Vanuit de ouderraad
Beste ouder/verzorger,
Wellicht is het bij u bekend dat er eind 2019 een wet is aangenomen om te verzekeren dat de
vrijwillige ouderbijdrage van scholen daadwerkelijk vrijwillig is, en dat te allen tijde voorkomen
moet worden dat kinderen worden uitgesloten van activiteiten zoals bijv. de schoolreis of het
kerstdiner omdat hun ouders/verzorgers niet betaald hebben. Bij De Bosbouwers heeft deze regel
altijd op nr. 1 gestaan, geen enkel kind wordt uitgesloten, ongeacht of de ouders/verzorgers de
vrijwillige betaling hebben gedaan of niet. Wel willen we u erop wijzen dat zonder uw bijdrage veel
activiteiten niet mogelijk zouden zijn.
Helaas hebben wij gemerkt dat het aantal vrijwillige betalingen na de berichtgeving over deze wet,
en na de periode van de Corona pandemie, fors is teruggelopen. De Ouderraad streeft ernaar om
alle uitgaven weloverwogen te doen en de kosten zo laag mogelijk te houden, maar het wordt voor
ons steeds moeilijker om activiteiten te organiseren binnen het (steeds lagere) beschikbare budget.
Als gevolg hiervan wordt de invulling soberder en we vrezen dat we activiteiten binnenkort zelfs
helemaal moeten schrappen omdat er gewoonweg geen budget voor is.
Daarom vragen wij uw hulp en uw bijdrage, want hoe fijn is het als uw kind u enthousiast vertelt
over bijvoorbeeld de mooi versierde school met kerst, het cadeautje van Sinterklaas, het gezellig
aangeklede Paasontbijt, of de geslaagde sportdag.
Dit zijn zo maar een aantal activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die
daarom niet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden vergoed en dus
ook niet door de school kunnen worden betaald.

Mocht u vragen hebben over de vrijwillige bijdrage of over de besteding ervan, stuurt u ons dan
gerust een e-mail (ouderraad@debosbouwers.nl), wij beantwoorden al uw vragen graag.
Uiteraard kunt u ons ook altijd aanspreken op het schoolplein. Binnenkort zullen de ouders die de
bijdrage nog niet hebben voldaan een brief krijgen met het verzoek deze bijdrage alsnog te
voldoen.
Alvast bedankt voor uw betaling.

Einde schoolfruit
Na de meivakantie stopt de schoolfruitactie. Wilt u dan zelf weer fruit meegeven op
de maandag, woensdag en de vrijdagochtend? Dank!

Kledingactie
Na de meivakantie doen wij mee aan de BAG 2 SCHOOL actie. Wij zamelen
goede gebruikte kleding in voor hergebruik.
De actie loopt van 9 mei tot en met 13 mei. De kleding mag u in een dichte
plastic zak binnen op het podium inleveren.
Meer informatie kunt u op de website lezen: https://bag2school.com/whowe-are

Schoolplein
Komende week wordt er ook onder de schommel en het duikelrek kunstgras gelegd. Het plan was
om hier echt gras te laten groeien maar doordat afzetten niet werkt lukt dat helaas niet….
Hiervoor hebben wij dus helaas een extra investering moeten doen maar dan is het straks wel
helemaal af! Overigens zijn alle toestellen nu ook al veilig alleen wordt het zo’n vieze boel als het
gaat regenen 😉.
Wij willen de ouderraad hartelijk danken voor hun bijdrage aan
het realiseren van dit mooie schoolplein. Dankzij alle
inzamelingsacties, die zij afgelopen jaren georganiseerd
hebben, (weet u nog met die eendjes bijvoorbeeld?) hebben
wij nu een prachtige nieuwe schommel kunnen realiseren! Het
heeft even geduurd maar het plezier is er niet minder om!
Hartelijk dank aan de OR voor de organisatie van alle acties en
ook dank aan alle ouders en leerlingen die zich hiervoor ingezet
hebben.

Inloopmoment na de meivakantie
Op 11,12,13, 16 en 17 mei organiseren we weer inloopochtenden voor de ouders. Die dagen mag
u met uw kind ’s ochtends mee de klas in om even te kijken waar zij op dat moment vooral mee
aan het werk zijn en wat hun nieuwe plekje is!
U wordt hierover via de leerkracht nog nader over geïnformeerd.

