
 

 
 
 
 
 
 

Belangrijke data   
Vr  17 februari Rapport 1 gaat mee naar huis 
Week 20 t/m 24 februari Verplichte voortgangsgesprekken – kinderen zijn aanwezig vanaf groep 4 
Week 25 febr t/m 5 maart Voorjaarsvakantie  
Vr 17 maart Komt Dat Zien voor de groepen 1-2B – 4 – 6 – 8B 
Vr 24 maart Komt Dat Zien voor de groepen 1-2A – 3 – 5 – 7 – 8A 

 
We hebben de laatste dagen al lekker wat lentezon kunnen meepakken tijdens het buitenspelen. Op het 
schoolplein kon je zien dat de kinderen ook weer enthousiast en vrolijk werden van het mooie weer! 
 
Vertrek onderwijsassistent Siyar 
Meester Siyar was dit schooljaar als leraarondersteuner werkzaam in groep 4. Hij heeft besloten terug te 
keren in de kinderopvang en gaat aan de slag bij een sport-BSO als pedagogisch medewerker. 
We wensen meester Siyar heel veel succes en werkplezier in zijn nieuwe baan. Voor de vervanging van 
meester Siyar zullen wij deels gebruik maken van de andere ondersteuners in ons team en ook zal er 
(waarschijnlijk) een stagiaire komen. 
 
Chromebooks 
Wij hebben op school nog 17 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 17 aanmeldingen zullen wij gaan loten.  
 

Nieuws van buiten 
Webinars over opgroeien en opvoeden voor ouders 
Ook in 2023 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlemmermeer verschillende webinars over 
opgroeien en opvoeden, bedoeld voor ouders. Alle webinars zijn voor langere tijd terug te kijken op een 
tijdstip dat jou uitkomt. Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige, verzorgt de webinars inhoudelijk 
en geeft opvoedinspiratie, uitleg en handvatten. Zie de bijlage voor meer informatie. 
 
Activiteiten in de vakantie 
Sportservice Haarlemmermeer biedt in de vakantie weer verschillende leuke activiteiten aan. Zie de bijlagen 
voor meer informatie! 
 
Bijlagen 

- Webinars over opgroeien en opvoeden voor ouders 
- Sportservice: jungle sport 
- Sportservice: glow sports 

 
Wij wensen u een prettig weekend!  
 
Het team van De Bosbouwers 
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