Bosbode 21
13-07-2022

Belangrijke data
13 juli
14 juli
14 juli
15 juli

Afscheid groep 8
Groep 8 hele dag al vrij
Om 14.15 uur start zomervakantie groep 1 t/m 7
Organisatiedag alle leerlingen zijn vrij

Iedereen is druk bezig om de puntjes op de i te zetten voor dit schooljaar. Hierbij de laatste Bosbode
van het jaar. Afgelopen woensdag hebben de leerkrachten hun verjaardag gevierd. Namens het
team bedankt voor alle lieve attenties. Donderdag hebben de kinderen hun nieuwe leerkracht(en)
ontmoet. Op naar een nieuw schooljaar, maar straks eerst genieten van een welverdiende
zomervakantie!

Afscheid
Vandaag is de laatste werkdag van juf Annelies op De Bosbouwers, morgen van meester Andre.
Wilt u hen nog gedag zeggen? Loopt u gerust nog even naar binnen.
Ook via deze weg willen wij hen enorm bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren. Wij
wensen hen enorm veel werkplezier op hun nieuwe school.

Bosbouwers “de gezonde school”
We zijn er trots op een gezonde school voor ‘sport en bewegen’ te zijn. Dit jaar hopen we het
vignet voor ‘voeding’ ook te kunnen behalen. Daar zijn nog wat gezonde aanpassingen op ons
huidige beleid voor nodig. Deze zullen vanaf het nieuwe schooljaar ingaan.
Water/fruit dagen:
U bent al gewend dat het op maandag, woensdag en vrijdag fruit/waterdag is. Op deze dagen
wordt er water gedronken en fruit gegeten tijdens de ochtend- en lunchpauze. Uiteraard zou
het fantastisch zijn als u dit de hele week meegeeft!
Drinkpakjes o.i.d. zijn niet meer op school toegestaan, ook niet op de overige dagen.
Lunch
In de broodtrommel zien wij een gezonde lunch. Koek en snoep wordt weer mee naar huis
gegeven. Op de dinsdagen verzorgt Tommie Tomato, tegen betaling een warme gezonde
lunch. U kunt uw kind hiervoor aanmelden op de website van Tommie Tomato.
Trakteren
De kinderen trakteren één ding. Dit betekent geen bak/box/blik/tas met meerdere (ook geen
speeltjes) dingen. Gezonde traktaties vinden wij nog leuker! Voorbeelden hiervan kunt u
vinden op onze website of op internet.
Wanneer een traktatie gezond is mag deze op school opgegeten worden. Alle overige
traktaties worden mee naar huis gegeven. Twijfelt u?! Dan kunt u altijd contact opnemen met
de leerkracht.

Feestdagen
Tijdens verjaardagen van leerkrachten en overige feestdagen (Pasen of kerst e.d.) mag er
meer dan tijdens de reguliere schooldagen. Ook dan proberen we het ongezonde eten met
mate aan te bieden.

Fruitvaders en groentemoeders gezocht!
Onze school mag komend schooljaar opnieuw deelnemen aan het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma! In de periode van 5 september t/m begin februari ontvangen alle kinderen 3
keer per week een gratis stuk groente of fruit.
Op de “schoolfruitdagen” (maandag, woensdag en vrijdag) wordt het fruit geteld en indien nodig
gesneden door een clubje ouders. Vindt u het ook leuk om te helpen? Stuur dan een mailtje naar
a.boing@debosbouwers.nl
De fruitvaders en groentemoeders starten direct om 8:30 uur en zijn, afhankelijk van wat er
geleverd wordt, rond 9:30 uur klaar. Uiteraard kunt u zich ook aanmelden voor een of twee van de
drie dagen. Als u zich opgegeven hebt, neem ik in de eerste schoolweek contact met u op.
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet, Anita Böing (fruitcoördinator)

Ouderraad
Het afgelopen schooljaar mochten er gelukkig weer veel activiteiten door gaan. Om de hulpouders
te bedanken heeft de Ouderraad een bedankborrel georganiseerd. Op het filmpje
filmpje bedankborrel.mp4 kunt zien hoe gezellig het was.
Tijdens de juffen- en meesterdag heeft de Ouderraad leuke activiteiten verzorgd. Vanuit de
ouderbijdrage heeft de Ouderraad het lasergamen en een bezoek van een heuse ballonartiest
kunnen bekostigen om deze dag extra feestelijk te maken. Alle kinderen kregen aan het einde van
de dag een ijsje en een leuke ballon mee naar huis.

Schoolfoto
Enige tijd geleden hebben wij de online bestelkaarten van Schoolfoto.nl aan de leerlingen
uitgedeeld. Wij willen u er graag op attenderen dat u nu nog met 20% korting kunt bestellen!
Ga naar winkel.schoolfoto.nl en log in met uw persoonlijke fotocode(s) die op de bestelkaart
staat. Met de code 6682 ontvangt u 20% korting op de fotovellen en fotosets, deze korting
loopt nog tot 15 augustus 2022.
Ook heeft Schoolfoto.nl nog een extra kortingsactie: met de code VERGROTING20 krijgt u 20%
korting op alle formaten vergrotingen!

Zelftest
Eerst gaan we genieten van een fijne vakantie!
We weten allemaal dat we nog steeds niet helemaal van Corona af zijn. Om zo min mogelijk
risico op school te lopen geven we alle kinderen op de laatste schooldag een zelftest mee.
Wilt u uw kind testen op de laatste vakantiedag? Dan hopen we iedereen weer gezond op
maandag 29 augustus terug te zien!

Bijlage:
-

Activiteiten overzicht van boerderij Zorgvrij
Mini zomercursus Mindfulness in Wijkcentrum de Boskern
Sportservice activiteitenoverzicht
De KISI musicalweek 2022: De barmhartige vader

