Bosbode 12, 14 maart 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s)
Zoals in de vorige Bosbode
aangekondigd. Morgen, 15 maart
wordt er gestaakt in het onderwijs.
Ook op De Bosbouwers wordt
gestaakt. Dit betekent dat de school
morgen gesloten is voor de
leerlingen. U moet zelf voor de
opvang van uw kind(eren) zorgen.
Er wordt gestaakt tegen de
werkdruk, het tekort aan
leerkrachten, het toekomstige nog
grotere tekort hierin en voor een
beter salaris.
Vorige week zijn de groepen 1/2
bezocht door de onderwijsinspectie.
Het bezoek was in het kader van
VVE (Voor- en vroegschoolse
educatie). De groepen zijn bezocht
en er is gekeken naar het
onderwijsaanbod, het taalaanbod
hierin en de begeleiding van
leerlingen met eventuele
taalachterstanden. Ook zijn er
inhoudelijke gesprekken gevoerd
met een groep ouders, de intern
begeleider en de directie. Het
bezoek is afgesloten met een
terugkoppeling, Tijdens deze
terugkoppeling is gemeld dat de
school een voldoende heeft
gescoord op het onderdeel VVE.
Fijn! Uiteraard zijn er zaken die
verbeterd moeten worden. Deze
nemen wij zeker mee in ons nieuw
te schrijven schoolplan 2019-2023.

Project zwerfafval
Het project loopt fantastisch! De
vuilnisman is op school geweest

voor uitleg, de kinderen zijn de wijk
in geweest om schoon te maken en
er zijn al leuke werkjes gemaakt! 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

Kaas- en klompenboerderij
Clara Maria
Op donderdag 7 maart zijn de
leerlingen van groep 5 naar de kaasen klompenboerderij geweest. Er
waren drie activiteiten. De eerste
activiteit is kaas maken. De
kinderen hebben gehoord, waar
kaas van wordt gemaakt en hoe
kaas wordt gemaakt. Daarna
mochten de kinderen kaas maken.
Daar had je wel spierballen voor
nodig. Je moest de kaas goed
aandrukken, voordat deze kon gaan
rijpen. Elke kaas kreeg een eigen
nummer (dat is een soort paspoort).
Door dat nummer weten de
kinderen straks ook welke kaas van
hen is.
De tweede activiteit is klompen
maken. De klompen worden
gemaakt van het hout van een

populier. De kinderen hebben
gezien hoe de klomp gemaakt
wordt. De klomp moet na het
maken eerst nog goed drogen,
voordat deze beschilderd kan
worden.

De derde en laatste activiteit is de
hooischuur. Dit was wel de meest
favoriete activiteit van de kinderen.
Er lagen allerlei hooibalen hoog
opgestapeld. Hierdoor ontstonden
er valkuilen, doolhoven en andere
leuke plekken. De kinderen hebben
zich lekker vermaakt. Waarschijnlijk
vonden ze thuis ook nog wat
restanten van al dat hooi!
Er waren al een hoop kalfjes
geboren op de boerderij. Één kalfje
was pas één week oud!

AVG
Sinds 25 mei 2018 is de handhaving
gestart van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Deze nieuwe privacywet
geldt in de hele Europese Unie en
heeft als doel de bescherming van
persoonsgegevens te verbeteren.
Organisaties die werken met
persoonsgegevens dienen ervoor
zorg te dragen dat deze veilig
worden gebruikt, beheerd en
opgeslagen uitsluitend door hen die
daar beroepshalve een belang bij
hebben. Als basisschool verwerken
wij persoonsgegevens van uw
kind(eren) om onze verplichtingen

als onderwijsinstelling te kunnen
nakomen. Zo hebben wij
bijvoorbeeld de gegevens nodig om
uw kind aan te melden als leerling
op onze school en om de
leerontwikkeling bij te houden.
Daarnaast hebben wij de wettelijke
verplichting om bepaalde gegevens
door te sturen naar andere partijen,
zoals DUO (ministerie van
Onderwijs) en leerplicht.
Uitgangspunt is dat wij als
organisatie alleen
persoonsgegevens mogen
verwerken en delen met andere
organisaties en personen als wij
hiervoor een juridische grondslag
hebben. Dit kan soms betekenen
dat wij onze informatievoorziening
op een andere manier zullen
inrichten.
De AVG heeft ook als consequentie
dat voor gebruik van bepaalde
persoonsgegevens extra
toestemming moet worden
gevraagd. Bij kinderen onder de 16
jaar mogen alleen de ouders
toestemming geven. Zo zullen wij
jaarlijks om uw toestemming vragen
voor het gebruik van o.a.
beeldmateriaal.
In onze privacyverklaring is
beschreven hoe de school omgaat
met haar leerlinggegevens, en wat
de rechten zijn van ouders en
leerlingen. Wilt u meer weten over
hoe wij binnen de Stichting Meer
Primair omgaan met de AVG? Dan
kunt u hierover meer informatie
vinden op de website van Meer
Primair
via https://meerprimair.nl/privacy/
Ook op onze schoolwebsite
(www.debosbouwers.nl) vindt u
informatie over de AVG.

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

Verkeer
Het gebeurt de laatste tijd weer
veel dat de kiss en ride zone bij
school gebruikt wordt voor
langparkeren. Dit is uiteraard niet
de bedoeling! Wilt u uw auto bij het
brengen en halen van uw kind(eren)
in de vaste parkeervakken zetten
wanneer u niet direct weg gaat?
Dank voor uw medewerking alvast.

Groepenverdeling 2019-2020
Het huidige schooljaar loopt nog
wel een poosje door. Dat neemt
niet weg dat wij al bezig zijn met de
voorbereiding op het schooljaar
2019-2020. Het komende schooljaar
gaan wij werken met 11 groepen.
Dat is 1 groep minder dan het
huidige schooljaar. Dit heeft te
maken met de daling van het aantal
kinderen in de wijk Overbos. Zoals
het er nu naar uitziet is de verdeling
als volgt:
Gr. 1/2
2 groepen
Gr. 2/3
1 groep
Gr. 3
1 groep
Gr. 4
1 groep
Gr. 5
1 groep
Gr. 5/6
1 groep
Gr. 6
1 groep
Gr. 7
2 groepen
Gr. 8
1 groep

Wie er voor welke groep komt te
staan is nu nog onbekend. Over de
te vormen combinatiegroep 2/3
worden de betreffende ouders
binnenkort verder geïnformeerd.

Nationale boomfeestdag!
13 maart 2019 was de 63e editie
van de Nationale Boomfeestdag
en het epicentrum hiervan lag dit
jaar in de Haarlemmermeer. Op
landgoed De Kleine Vennep,
gelegen in het nieuwe Park21,
kwamen zo'n 350 kinderen uit
groep 6 van 7 verschillende
scholen, waaronder De
Bosbouwers, samen om bijna
1000 bomen te planten. In heel
Nederland werden deze dag zelfs
zo'n 200.000 bomen geplant.
Dit alles gebeurde niet zomaar.
De dag werd, in het bijzijn van
lokale en nationale pers,
geopend door niemand minder
dan onze burgemeester Onno
Hoes, voorzitter van de
Boomfeestdag Albert Verlinde,
commissaris van de koning Ed
Nijpels en minister van
landbouw, natuur en
voedselkwaliteit Carola
Schouten.

Na deze muzikale opening was
het tijd om de handen uit de
mouwen te steken. Het
wisselvallige weer en de harde
wind wisten het enthousiasme
van de kinderen niet te

temperen, want binnen no-time
werd er een toekomstig bos
geplant. Vervolgens konden we
binnen even opwarmen en
genieten van een optreden van
de boyband Fource, dat speciaal
voor de Boomfeestdag een
klimaatnummer had geschreven.
Na deze spetterende opening
werden de klassen in twee
groepen verdeeld. Van iedere
klas gingen 9 kinderen aan een
klimaattafel zitten. Aan deze
klimaattafels kwamen ook
vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven zitten om samen
met de kinderen na te denken
over maatregelen ten goede van
het klimaat.

Door de recente aandacht voor
het klimaat, vooral onder de
jongeren d.m.v. de
klimaatstakingen, leeft dit
onderwerp heel erg onder de
kinderen en dit was een mooie
manier voor onze kinderen om
hun stem te laten horen. Aan het
eind van de gesprekken aan de
tafels werd een gezamenlijk
'Kinderklimaatakkoord' gesloten.
De andere kinderen gingen
buiten vrolijk door met planten.
De ene na de andere boom

verdween in de grond,
waaronder een groot aantal
fruitbomen, waarvan de
kinderen in de toekomst letterlijk
en figuurlijk de vruchten van
kunnen
plukken.

Na deze activiteiten werd de dag
buiten gezamenlijk afgesloten
d.m.v. het planten van 12 iepen,
die onder andere de 12
provincies van Nederland
symboliseerden. Hiervoor waren
4 kinderen, waaronder Ishant en
Saéya, al in een Tesla richting
Den Haag gestuurd om het
Kinderklimaatakkoord
daadwerkelijk te overhandigen
aan de politici. De
daadwerkelijke afsluiting van de
dag was nog een optreden van
Fource, waarna de kinderen rijen
dik stonden te wachten op een
handtekening van de jonge
artiesten.

GGD flits
Of een kind goed groeit kun je
bekijken door de lichaamslengte in
te vullen op een groeidiagram. In
sommige perioden maken kinderen
een groeispurt door.

* Tussen 4 en 6 jaar groeit je kind
ongeveer 6 centimeter per jaar.
Maar niet alle kinderen groeien
even snel. Kinderen die snel groeien
kunnen last krijgen van groeipijn.
* Tussen 6 en 9 jaar groeit je kind
snel. Gemiddeld weegt een kind van
6 jaar ongeveer 22 kilo. Met 8 jaar
weegt je kind ongeveer 27 kilo bij
een lengte van 1,30 meter. * Tussen
9 en 14 jaar groeien kinderen
meestal heel snel. Ze maken dan
een groeispurt door. Rond 12 jaar
zijn de meeste kinderen tussen de
1,40 meter en 1,70 meter lang.
Maak je je zorgen over de groei van
je zoon/ dochter? Maak dan een
afspraak met de jeugdarts
verbonden aan de school van uw
kind. Dit kan via 023-7891777 op
werkdagen van 8.30 - 12.30 uur en
13.00 - 17.00 uur.

Belangrijke data!
Noot: In de jaarkalender 20182019 staat een fout over de
lengte van de zomervakantie.
Deze loopt van 13-7-2019 t/m 2508-2019!
15
maart
4 t/m 21
maart
21
maart
27
maart
3 april

Staking, alle kinderen
vrij!!
Project zwerfafval
Kijkmiddag project
Zwerfafval 15.1515.45 uur
schoolvoetbal
schoolvoetbal

Katholieke basisschool De Bosbouwers
Liesbos 10-12
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www.debosbouwers.nl
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