Bosbode 17
22-04-2022

Belangrijke data
22 april
25 april t/m 6 mei
9 mei t/m 13 mei
9 mei t/m 11 mei
11 mei t/m 17 mei
18 mei
24 mei
25 mei
1 juni
14 juni t/m 17 juni
6 juli

Sportdag
Meivakantie
Kledingactie
Inschrijven avondvierdaagse
Inloopmoment
Schoolfotograaf
Opening schoolplein
Schoolreisje
Ouderbijeenkomst Vreedzame school
Avondvierdaagse
Meesters- en juffendag

Geboorte Noa
Op 10 april is juf Mandy bevallen van een prachtige zoon. Hij heet
Noa. Met hen allebei gaat het goed. Wij wensen juf Mandy en haar
gezin veel geluk.

Pasen
De ouderraad heeft een leuk filmpje gemaakt van hoe zij het paasontbijt hebben
georganiseerd.
Dit heeft geresulteerd in een gezellig en geslaagd paasontbijt.
Hierbij de link: https://we.tl/t-PhzZAk4SOX

Inloopmoment
Aangezien u nog niet of nauwelijks in de school geweest bent willen we u van harte uitnodigen om
weer eens met uw kind mee naar binnen te lopen. Zo kunt u even sfeer proeven en kijken in de
klas. Dit kan vanaf woensdag 11 mei tot en met dinsdag 17 mei (8.20-8.30). U hoeft zich hiervoor
niet aan te melden, maar u kunt vrij binnenlopen.

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

Avondvierdaagse Floriande
Yes, we mogen weer gaan lopen!! De huidige organisatie WSV is gestopt, maar na inspanning van
de Ouderraad zijn we verheugd te kunnen melden dat De Bosbouwers mag aansluiten bij de
organisatie Avond4daagse Floriande.
Voor het verlenen van een vergunning voor het organiseren van de Avond4Daagse Floriande stelt
de gemeente als eis om voldoende verkeersregelaars beschikbaar te hebben. Wij zijn als school
dan ook verplicht om hier mensen voor te werven.
Bent u of kent u iemand die ons zou willen helpen de Avond4daagse veilig te laten verlopen?
Meld u zich dan uiterlijk woensdag 11 mei voor 1 of meerdere avonden aan bij
ouderraad@debosbouwers.nl.
Meer informatie vindt u in bijgevoegde brief.

Schoolreisje
Op woensdag 25 mei is het zover, dan gaan we (eindelijk weer) op schoolreisje!
Waar we heen gaan blijft nog even een verrassing, maar we kunnen wel zeggen dat wij er al enorm veel zin
in hebben.
Sinds vorig schooljaar hebben we de kosten voor het schoolreisje losgekoppeld van de jaarlijkse
ouderbijdrage. Dat houdt in dat wij nu aan de ouders van kinderen uit groep 1 t/m 7 vragen om hun
bijdrage voor het schoolreisje te voldoen. De schoolreiskosten zijn € 25,- per kind.
Het is van belang dat iedereen de bijdrage voor de schoolreiskosten betaalt, anders kan het schoolreisje
niet doorgaan. Via de Parro app ontvangt u een tikkie-link waarmee u uw bijdrage kunt voldoen, in de
bijgevoegde brief vindt u ook andere mogelijkheden
voor de betaling.
Mocht het voor u vanwege financiële redenen niet
mogelijk zijn om deze kosten te voldoen, dan kunt u
dit kenbaar maken bij de penningmeester van de
ouderraad via het e-mailadres
ouderraad@debosbouwers.nl of bij de directie via het
e-mailadres info@debosbouwers.nl.

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

Weet u nog?
Sportdag
Vandaag is het sportdag! Hierbij nog even de belangrijkste puntjes op een rij.
- De groepen 1 en 2 hebben sportdag op school. Zij beginnen om 8.30 uur. Mocht er een
ouder broertje of zusje opgehaald moeten worden bij SV Overbos dan mogen zij al om
14.00 uur gehaald worden.
- De groepen 3 t/m 8 hebben sportdag bij SV Overbos. Zij starten om 8.45 uur. U kunt uw
kind vanaf 8.30 uur brengen en om 14.15 uur weer ophalen.
- Tussendoortje om 10.00 uur wordt verzorgd door school. Kinderen nemen zelf hun lunch
mee.
- De kinderen dragen (zoveel mogelijk) oranje sportieve kleding en sportschoenen zonder
noppen.

