Bosbode 14, 12 april 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s)
De grote rekendag van vorige week
was een groot succes. Overal in de
school werd er druk gerekend,
samen gewerkt en ‘in verhouding’
kleding gemaakt voor de twee
reuzen die in de aula hingen. Leuk
en leerzaam! Verder afgelopen
woensdag de verjaardag van de
juffen en meesters! Wat een

gezellige ochtend was het en wat
waren de kinderen leuk verkleed!
Ook op deze ochtend stond het
samen en groepsdoorbrekend
spelletjes doen centraal. Van
buitenspellen tot binnen puzzelen
of poppenkast kijken. Heel veel
dank namens het team voor de
ontvangen cadeautjes, veel te gek!
Volgende week donderdag is de
paasviering en het
paasontbijt/buffet. Op deze dag is
er ook een continurooster. De
kinderen zijn om 14.00 uur uit en
eten tussen de middag hun broodje
op school! Na deze week is het
meivakantie. Wij wensen iedereen
alvast een hele fijne vakantie toe!!
Onderwijs op De Bosbouwers
Regelmatig proberen wij u mee te
nemen in de stappen die wij als

school aan het maken zijn op
onderwijskundig vlak. Het
instructiegebeuren op school is dit
jaar een rode draad in de
teamscholing. De leerkrachten
geven hun instructies aan de hand
van krachtige leerdoelen. Ze
betrekken de leerlingen meer bij
het onderwijs. Dit doen ze
bijvoorbeeld door het inzetten van
coöperatieve werkvormen. Middels
samenwerking gaan kinderen aan
de slag met de leerstof. Ook het
zichtbaar maken van de leerstof is
een onderwerp. Voor rekenen
bijvoorbeeld zijn we steeds meer
aan het voortoetsen. Dit betekent
dat het blok/hoofdstuk van rekenen
dat eraan komt, van tevoren al
getoetst wordt bij de kinderen.
Hierdoor krijgen de leerlingen en de
leerkracht veel meer zicht op wat ze
al weten van de toekomstige
leerstof. Hierdoor kunnen de
instructies van het nieuwe blok veel
gerichter zijn en zijn de kinderen
nog meer betrokken. Ook voor
andere leergebieden als bijv.
taal/begrijpend lezen zetten wij het
instructiemodel in.
1 april grap groepen 1/2
Op 1 april werden er in
verschillende groepen grappen
uitgehaald. Zo moest er bijv. op
sokken naar school gekomen
worden i.v.m. de schade aan de
vloer. Ook de groepen 1/2 hadden
een 1 april grap. De rollen wc papier
waren niet op tijd geleverd en de
kinderen moesten daarom allemaal

1 rol wc-papier mee naar school
nemen. Nou genoeg kinderen
kwamen met wc-papier op school.

Schoolfruit
Volgende week is de laatste week
dat er op school fruit geleverd
wordt. Wij willen heel graag door
met de gezonde tussendoortjes. Dat
is dan ook de reden dat wij na de
meivakantie de fruitdagen ma, woe,
do en vrijdag willen aanhouden. Het
verzoek is om uw kind(eren) op
deze dagen zelf fruit mee te geven.
Wij willen de ouders die iedere
week hebben meegeholpen met het
snijden of schoonmaken van het
fruit, heel hartelijk danken voor hun
inzet!!
Schoolvoetbal
Woensdag 3 april hebben de
jongens van groep 7/8 dan eindelijk
hun schoolvoetbaltoernooi
gespeeld. Eerder werd hun toernooi
afgelast vanwege het slechte weer.
De jongens en meiden waren super
fanatiek en hebben veel doelpunten
gemaakt. Team 2 werd uiteindelijk
2e en team 1 speelde een
spannende laatste wedstrijd.

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!
Eerst kregen de jongens een penalty
tegen die over werd geschoten.
Daarna lukte het team 1 om alsnog
2 keer te scoren waardoor de finale
ronde werd bereikt. Woensdag 10
april werd die finale ronde
gespeeld. De jongens van team 1
hebben gestreden maar helaas de
finale niet gewonnen. De meiden
van groep 7/8 hebben in de poule
fase 3 keer gewonnen en 1 keer
verloren en uiteindelijk werd de
finale wel bereikt! In de finale werd
de Klippeholm met 2-0 verslagen.
Door het winnen van de finale
mogen de meiden van 7/8 nu naar
de regio finale in Velsen op 15 mei.
De timing is wat ongelukkig want 15
mei is de laatste dag van het groep
8 kamp. De meiden moeten maar
vroeg naar bed willen zij een goede
prestatie leveren op het
voetbaltoernooi, maar of dat gaat
lukken….

De leerkrachten van groep 8 gaan
kijken naar het kamp programma en
zullen hierover communiceren
wanneer er meer bekend is. Wordt
vervolgd…

15 april
16 t/m
18 april
18 april

19 april
t/m 5
mei
7 mei
12 mei

Afname entreetoets
gr. 7
Eindtoets gr. 8
Paasviering/brunch en
continurooster!! Alle
kinderen zijn om
14.00 uur uit!
Meivakantie!
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