Bosbode 10, 8 februari 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s)
Het onderwijs staat de laatste tijd
niet echt positief in het nieuws.
Deze week was er de oproep om
groepen van zieke leerkrachten
naar huis te sturen. Het doel
hiervan is om te laten zien hoe
moeilijk het momenteel is om
vervanging te regelen in het
onderwijs. De krapte op de markt
groeit en dat is zorgwekkend. Op de
Bosbouwers doen wij er alles aan
om de lessen bij ziekte van
leerkrachten of andere zaken, door
te laten gaan. Ik ben er trots op dat
het team van De Bosbouwers
ervoor gaat om zich in te zetten
voor elkaar waardoor het tot nog
toe lukt om vervanging bij
afwezigheid in te zetten!

Leren zichtbaar maken
Op de Bosbouwers zijn de
leerkrachten bezig om het leren
zichtbaar te maken. Zo ook de
leerkrachten van de groepen 6.
Het afgelopen taalthema was
“Ondergronds”. Het leerdoel was: ik
kan een informatieve tekst
schrijven.
De eerste twee weken hebben de
leerlingen diverse teksten gelezen
die met het thema te maken
hadden. Stapsgewijs leerden de
leerlingen aan welke voorwaarden
een informatieve tekst moet
voldoen. Denk hierbij aan:
verschillende alinea’s, titel,
tussenkopjes e.d.
Tijdens de laatste week gingen de
leerlingen zelf aan de slag. De
leerlingen kozen een onderwerp,

zochten hier meer informatie over
op en schreven de tekst aan de
hand van de aangeleerde tips.
Het resultaat is prachtig! Elke
leerling heeft een informatieve
tekst geschreven. Wij kunnen met
trots zeggen: het doel is behaald!
Komt u gerust even langs om de
teksten te bewonderen.

Schoolapp
Sinds een week is de Schoolapp in
de lucht. Inmiddels heeft een aantal
ouders zich al aangemeld, super!
Mocht u zich nog niet aangemeld
hebben: Om de nieuwe app te
kunnen gebruiken is het belangrijk
dat u zich eenmalig registreert als
ouder via de website
(www.debosbouwers.nl) . Dit doet u
via het kopje ‘ouderportaal’. U heeft
een activatiecode nodig, deze heeft
u op 30 januari via de mail
ontvangen. Mocht u de mail niet
meer hebben dan kunt u de code
ook aan de leerkracht van uw kind
vragen. Na registratie vult u de
basisgegevens in. U koppelt zichzelf
hier ook aan de groepen waar uw
zoon/dochter in zit. Alleen als u de
naam van uw kind(eren) invult met
de bijbehorende groep(en) krijgt u
toegang tot de desbetreffende

groepen via de app. Na registratie
via de website kunt u inloggen in de
app. U vindt de app in de Google
Play of App store.
Na het downloaden kunt u inloggen
door de volgende handelingen uit te
voeren: > school toevoegen > vul de
website in: www.debosbouwers.nl>
klik op inloggen > vul het emailadres waarmee u geregistreerd
heeft in en uw zelf bedachte
wachtwoord > klik tot slot
hieronder op ‘school toevoegen’ >
klik op het huisje (home) links
bovenin de app en het is klaar voor
gebruik.
Hier vindt u de
instructievideo,
waarin al het
bovenstaande ook
wordt uitgelegd:

https://vimeo.com/225546337

Schoolplein ontwikkelingen
Half november deed de ouderraad
een oproep aan ons, ouders, om
mee te denken, mee te helpen bij
het schoolplein en de aanschaf van
een speeltoestel waarvoor we aan
het sparen zijn.
Als van één van die ouders heb ik
gehoor gegeven aan deze oproep
omdat ik ruime ervaring heb met
het herinrichten van schoolpleinen
en het speel- en beweeggedrag van
kinderen. Inmiddels is een klein

werkgroepje gevormd die volgens
‘Agile’ en ‘Scrum’ zich buigt over het
schoolplein. Want simpelweg een
toestel aanschaffen is niet de wijze
waarop het werkt, want hoe weet je
welk toestel je moet kopen? Door
vanuit een visie te bekijken welk
gedrag kinderen en leerkrachten
laten zien en hoe kinderen spelen
en bewegen op het schoolplein, is
deze keuze beter te maken. Op
welke wijze moet het plein dan
aangepast worden? Redden we dit
met één toestel, zo ja welk toestel
dan? Of is hier meer voor nodig?
Met eenvoudig boerenverstand
kunnen we stellen dat hier meer
voor nodig is.
Komende periode gaan de kinderen
ons helpen meedenken door
tekeningen en maquettes te maken.
Vanuit de beste ontwerpen nodigen
we kinderen uit om hun ontwerp
komen toe te lichten en bekijken we
hoe we hier werkelijkheid van
kunnen maken.
We hebben u ook nodig! Het bedrag
waarover we beschikken is niet
toereikend genoeg, dat kunnen we
op voorhand al stellen. Daarom
zoeken we een ouder die een snelle
pen heeft en/of een goede mond
om instellingen als het
Schipholfonds, Rabobank,
notarissen en andere bedrijven en
instellingen te overtuigen ons
financieel verder te ondersteunen.
Meld je aan door een email te
sturen aan
ouderraad@debosbouwers.nl . Uw
verdere tijdsinvestering is een half
uur per maand scrummen over de
stappen die we met elkaar maken.
Een volgende update eind maart.
Namens het speelplein-team

Acties na
tevredenheidsonderzoek
Uit het tevredenheidsonderzoek dat
afgelopen schooljaar is afgenomen
zijn, in overleg met de MR een
aantal speerpunten gehaald waarop
actie is ondernomen of nog komt.
Dit zijn de volgende punten:
Hygiëne in school: toiletgroepen
van de leerlingen worden iedere
dag schoongemaakt, ook nagelopen
na overblijf. Verder zijn alle
toiletgroepen deze week voorzien
van papieren handdoekhouders,
zeepdispensers en luchtverfrissers
in het kader van hygiëne.
Pestgedrag: helaas voorkom je
pesten niet. Uiteraard proberen wij
het zoveel mogelijk te voorkomen
en is dit een gespreksonderwerp in
de groepen. Daarnaast is het
protocol sociaal gedrag opnieuw
besproken binnen het team en er
wordt er gekeken naar wat evt.
anders kan/moet. Verder neemt
iedereen in school het volgsysteem
‘ZIEN’ 2x per jaar af. Dit is een
volgsysteem dat het sociaal
emotioneel welbevinden van de
kinderen in kaart brengt. Hieruit
volgen handelingssuggesties voor
de leerkrachten en deze worden
besproken met de intern begeleider
en/of met u.
Schoolplein: Er is een commissie in
het leven geroepen. Deze
commissie gaat samen met de
leerlingen onderzoeken naar wat
mogelijk is t.a.v. het renoveren van
het schoolplein. Zie ook
berichtgeving hierboven.
Website/communicatie: De nieuwe
website is onlangs gelanceerd. Via
deze website wordt er ook

gecommuniceerd m.b.v. de
schoolapp. Hierdoor worden de
lijnen van en naar school korter.
Ouder/kind gesprekken: In het
huidige schooljaar wordt
onderzocht of de opzet van de
gesprekken met ouders volgend
schooljaar anders wordt. Hierin
kijken wij naar de mogelijkheid van
ouder/kind/leerkracht gesprekken.
Dit is in de lijn van de huidige
scholing van het team; gezamenlijke
verantwoordelijkheid en de
betrokkenheid van leerlingen en
ouders bij het leerproces.
Engels: Volgend schooljaar komt er
een projectgroep die het engels
onderwijs op De Bosbouwers onder
de loep neemt; hoe gaat het nu, wat
willen we anders en wat is daarvoor
nodig.

8 feb
Week
van 11
feb
15 feb
16 t/m
24 feb

Rapporten mee
Rapportgesprekken
en oudergesprekken
groepen 1/2
Continurooster:
school tot 14.00 uur!!
voorjaarsvakantie

Katholieke basisschool De Bosbouwers
Liesbos 10-12
2134 SB Hoofddorp
www.debosbouwers.nl
info@debosbouwers.nl

