
 

 
 
 
 
 
 

Belangrijke data   
Ma 6 februari Organisatiedag – alle leerlingen zijn vrij! 
Di en do 7 en 9 februari Adviesgesprekken groep 8 
Wo  8 februari 8.20 – 8.45 Inloopmoment voor alle ouders van de groepen 1 t/m 8. 
Vr 10 februari Einde schoolfruit 
Ma 13 februari - Weer zelf fruit/ water mee naar school brengen op ma-wo-vr 

- Vanaf 15.00 uur – inschrijving verplichte voortgangsgesprekken  
Wo 15 februari Studiedag – alle leerlingen zijn vrij 
Vr  17 februari Rapport 1 gaat mee naar huis 
Week 20 t/m 24 februari Verplichte voortgangsgesprekken 

 
De afgelopen twee weken zijn er een hoop CITO toetsen door de kinderen gemaakt. Alle groepen zijn bijna 
klaar. Daarna is de tijd aangebroken om de resultaten te gaan bekijken, rapporten te maken en 
oudergesprekken te gaan voeren.  
 
De Bosbouwers in de krant met de opbrengst van de kerstmarkt! 

 
 
Tevredenheidspeiling 
De enquête voor de tevredenheidspeiling is gesloten. Bedankt voor het invullen! We zijn in afwachting van 
de resultaten en dan zullen we de uitkomsten met u delen. 
 
Chromebooks 
Wij hebben op school 24 Chromebooks die niet meer worden gebruikt, omdat ze afgeschreven zijn. Ze doen 
het verder wel goed alleen worden zij niet meer voorzien van een update.  
Met een Chromebook kun je alleen op internet. Er zit geen harde schijf in, dus je kunt er geen lokale 
bestanden in opslaan.  Heeft u interesse in een Chromebook? Stuur dan een email 
naar	ict@debosbouwers.nl Bij meer dan 24 aanmeldingen zullen wij gaan loten.  
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Voorleesontbijt 
Vorige week hebben de leerlingen op school gezond ontbeten tijdens het voorleesontbijt. Met de 
medewerking van Albert Heijn Muiderbos hebben wij dit kunnen doen. Bedankt Albert Heijn voor deze 
gezonde bijdrage! 
 
Wist u dat?! 
Kinderen die goed ontbijten doen het vaak beter op 

school. Na een goed en gezond ontbijt kunnen kinderen 

zich beter concentreren. De hersenen functioneren 

beter als ze voldoende energie binnenkrijgen. 
 
Schoolvoetbal 
Binnenkort vindt het traditionele schoolvoetbal weer plaats. In de bijlage vindt u alle informatie en de link 
voor inschrijving. Uiterste inschrijfdatum is 17 februari. 
 
 
Wij wensen u een prettig weekend!  
 
Het team van De Bosbouwers 


