Bosbode 13, 29 maart 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s)
Het zwerfafval project is afgesloten
met een kijkmiddag waar de
kinderen hun gemaakte werkjes
konden laten zien. Dank voor uw
interesse! Volgende week
woensdag staat de Grote Rekendag
te wachten. Het thema van de 17e
Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’.
Kinderen verkennen tal van situaties
waarin de verhoudingen niet
kloppen. Het verkennen van
dergelijke situaties leidt tot
verhoudingsgewijs redeneren, maar
ook tot meetactiviteiten en het
verkennen van de ruimte
(meetkunde). Het onderliggende
doel is kinderen onderzoekend te
laten rekenen. Want zelf ontdekken
levert inzicht op. En niet
onbelangrijk: het maakt rekenen
leuk!
Schoolpleinplannen
Afgelopen periode hebben onze
leerlingen mee gedacht over hoe
ons schoolplein er in de toekomst
uit moet gaan zien. De leerlingen
hebben tekeningen, plattegronden
en zelfs maquettes gemaakt om hun
ideeën aan de werkgroep
schoolplein kenbaar te maken. Er
zaten hele mooie en creatieve
ontwerpen tussen en het is jammer
dat wij niet alle ideeën kunnen
realiseren. De leerlingen die ons het
meest geïnspireerd hebben worden
uitgenodigd om hun ideeën over
het schoolplein te komen vertellen.
Daarna zullen er verschillende acties
op touw worden gezet waarbij uw
hulp nodig is, wordt vervolgd..

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.

Schoolapp
Sinds eind januari 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

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 e-mailadres
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

Vertrouwenspersoon
Veiligheid is een basisbehoefte van
ieder mens. Bij gebrek aan
veiligheid kun je niet goed
functioneren. Daarom vinden wij
het belangrijk dat iedereen zich op
school veilig kan voelen.
De Bosbouwers heeft een interne
vertrouwenspersoon. Haar naam is
Els Verstraeten (leerkracht van
groep 5). Een leerling of een ouder
kan een probleem hebben met iets
wat de school betreft of ergens een
klacht over hebben. In eerste
instantie zal dat besproken worden
met de leerkracht of directeur.
Sommige problemen liggen heel
gevoelig. Bijvoorbeeld die over
pesten, mishandeling, ruzie enz.
Wanneer leerlingen of ouders zich
zorgen maken kunnen zij bij de
interne vertrouwenspersoon
terecht. Zij biedt een luisterend oor
en kan waar nodig de juiste
personen inschakelen.
Schoolvoetbal
Woensdag 20 maart hebben de
meiden uit groep 7/8 en de jongens
uit groep 3/4 mee gedaan aan het
schoolvoetbaltoernooi bij SV
Overbos. Alle teams hebben erg hun
best gedaan, veel plezier gehad en
flink wat doelpunten gemaakt.
Groep 3/4 team 2 en Groep 7/8
team 3 wisten zelfs 1e te worden,
gefeliciteerd! De meiden uit groep
7/8 team 3 spelen woensdag 10
april de finale ronde. Tijden daarvan
worden later bekend gemaakt.

Komt dat Zien!
Vrijdag 22 maart was er weer een
Komt dat Zien voor de groepen 4
t/m 6. Het thema was Zwerfafval.
De afgelopen weken heeft de hele
school in het teken gestaan van
zwerfafval. De voorstelling werd
gepresenteerd door Milo en
Daniëlla uit groep 6.
Groep 4 mocht het spits afbijten
met een liedje over zwerfafval. Zij
lieten horen en zien hoe
het wel moet. Het was een lied
waar wij allemaal veel van kunnen
leren.
Vervolgens was het de beurt aan
groep 5. Groep 5 heeft in de klas
het boek ‘De opgeruimde stad’
gelezen. Dat vonden de kinderen zo
leuk dat zij het graag wilden
uitspelen. In het stukje was te zien
hoe Annebelle, gespeeld door
Mathilde, samen met haar
vogelvriendje de stink stad
opruimden.
Hierna volgden de groepen 6 met
de rap Hey Hey. Tijdens de rap
werden er versjes opgelezen met de
letters van zwerfafval.
De leerlingen uit groep 4/5 hadden
met afval mooie kleren ontworpen.
Wij konden genieten van een

modeshow gepresenteerd door
Tyani.
De groepen 6 zijn naar de Nationale
Boomfeestdag geweest. Tijdens een
live interview vertelden de
leerlingen over deze bijzondere dag.
De journaliste Sienna stelde zeer
goede vragen. Het interview werd
afgesloten door het gezamenlijk
zingen van het Boomfeestdaglied.
Tot slot zongen alle leerlingen het
lied Plastic Soep. Het was een
leerzame en gezellige Komt dat
Zien. Alle ouders nog bedankt voor
jullie aanwezigheid!

Belangrijke data!
Noot: In de jaarkalender 2018-2019
staat een fout over de lengte van
de zomervakantie. Deze loopt van
13-7-2019 t/m 25-08-2019!
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