Bosbode 11, 1 maart 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s)
De eerste week na de
voorjaarsvakantie zit er alweer op.
En wat een week was het! Het leek
wel voorjaar! We hopen natuurlijk
dat we de winter daadwerkelijk
achter ons gaan laten…
Zoals u in een brief van het bestuur
heeft gelezen: op vrijdag 15 maart
wordt er in het onderwijs gestaakt.
Ook De Bosbouwers doen mee aan
deze staking. Dit betekent dat de
school op 15 maart gesloten is en u
zelf voor de opvang van uw
kind(eren) moet zorgen. Er wordt
gestaakt tegen de werkdruk, het
tekort aan leerkrachten, het
toekomstige nog grotere tekort
hierin en voor een beter salaris.

Project zwerfafval
Geen plastic soep op onze stoep!
Van een schone wijk en stad word je
vrolijk. Dat is wat wij de kinderen
willen meegeven tijdens het
schoolproject zwerfafval. Dit project
zal plaats vinden van maandag 4
maart t/m donderdag 21
maart. Middels spannende
workshops, voorstellingen en een
opruimactie leren kinderen alles
over het afvalprobleem, de
gevolgen voor dieren en wat
kinderen er zelf aan kunnen doen.
Woensdag 6 maart is Let’s Do It Kids
te gast op de school. Met een leuke
en leerzame dag maken zij kinderen
bewust van (de gevolgen van)
zwerfafval. Want zwerfafval op de
stoep waait in het water en wordt
plastic soep. Met vreselijke

gevolgen voor (huis)dieren in de
wijk tot aan dolfijnen in de
Noordzee. Kinderen zijn de
toekomst. Maar hoe mooi is die
toekomst, als we hier niets aan
doen?
Op Donderdag 21 maart bent u van
harte welkom om een kijkje te
komen nemen in school. Iedere
groep zal dan het geleerde of
gemaakte tentoonstellen. U bent
welkom van 15.15 tot 15.45 uur!

Schoolapp
Sinds enkele weken 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

Van de TSO
Laatst toen ik overbleef zag ik een
super leuke kleurplaat.
Ik ging hem meteen inkleuren.
Na een paar dagen had ik een heel
mooi resultaat.
En dat kwam door alle mooie
pennen en stiften die de overblijf
had!

Groetjes van
Isa (groep 6B)

Naar de markt!
Op dinsdag 26 februari zijn wij met
de groepen 1/2 naar de groente en
fruitkraam gelopen op de markt. Wij
werken namelijk aan het thema
'Gezond zijn en gezond blijven'.
Daar hoort natuurlijk groente en
fruit bij. Eerst hebben wij in de klas
met elkaar besloten wat voor een
soort groente en fruit wij wilden
kopen. Vervolgens zijn wij met
elkaar naar de markt gelopen en
hebben daar alles gekocht wat wij
nodig hadden. In de klas hebben wij
als laatste de groentes en het fruit
geproefd. Het was lekker en
leerzaam!

Teamscholing
Afgelopen woensdagmiddag heeft
het team wederom scholing gehad
over het onderwerp ‘instructie’.
Waar het de vorige keren ging over
met name het leerdoel aan de
kinderen duidelijk maken. Dit keer
ging het over de differentiatie
tijdens de instructie. We proberen
hiermee voor iedere leerling de
instructie op maat te krijgen. Of je
nu snel, op het ‘gewone’ tempo of
wat langzamer gaat, de instructie
moet voor iedereen boeiend zijn en
effectief. Daarnaast hebben we
gesproken over het zichtbaar
maken van het leren. Wat kun je
van de leerdoelen zichtbaar maken
aan de leerlingen zodat zij nog beter

weten wat er aan bod komt
gedurende een lesblok. Hierdoor
kunnen de kinderen dan nog
scherper aangeven waar zij nog
extra instructie bij nodig hebben.
Uiteraard gaat dit altijd in overleg
met de leerkracht. Op deze manier
proberen wij de kinderen en de
leerkrachten gezamenlijk
verantwoordelijk te maken voor het
leren.

In de prijzen!!

Oproep!
voor de dames bij het bloed prikken
van kinderen in het Spaarne
Gasthuis ben ik op zoek naar
knuffels, mc Donalds
spulletjes, stickers, kaarten, enz. Als
het maar niet te groot is. Als u iets
over heeft, mag het in een
vuilniszak op het podium neergezet
worden. Inleveren kan tot 15 mrt.
Alvast bedankt!
Carola Bartels de Kort, moeder uit
groep 4/5

Belangrijke data!

Woensdag 26 februari werd het
jaarlijkse Meer Primair trefbal
toernooi gehouden. Er deden 15
teams mee aan het toernooi. Ons
team bestond uit een mix van
jongens en meiden uit groep 8A en
8B. In de poulefase werd één keer
gelijk gespeeld en 3 wedstrijden
gewonnen, daardoor werd de
kwartfinale bereikt. De kwartfinale
én de halve finale werden glansrijk
gewonnen waardoor er in de finale
werd gestreden tegen de
Regenboog. Met goed samenspel,
passie en strijd hebben de
leerlingen ook deze wedstrijd over
de streep getrokken. Onze
leerlingen hebben het toernooi
gewonnen! Na afloop werd ons
team gecomplimenteerd voor hun
sportiviteit en gedrag. Dank aan
coach Wendy voor de goede
begeleiding, top! Maaike, Denise,
Ethica, Marit, Mike, Jelle, Yaro,
Zakaria, Tygo, Abas, Jelmer, Tim,
Jesse, Chirayno, Dilano en Wendy
gefeliciteerd met het
kampioenschap. Wij zijn trots!

Noot: In de jaarkalender 20182019 staat een fout over de
lengte van de zomervakantie.
Deze loopt van 13-7-2019 t/m 2508-2019!
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