Bosbode 15, 16 mei 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s)
De meivakantie ligt alweer 2 weken
achter ons. De laatste 8 weken van
dit schooljaar zijn aangebroken. Zo
vliegt een schooljaar voorbij!
Afgelopen maandag heeft u de brief
van het bestuur ontvangen met
hierin het nieuws over de
benoeming van de nieuwe
directeur. Als team van De
Bosbouwers heten wij Adrienne van
Beinum van harte welkom!
Natuurlijk zal Adrienne zich in de
nieuwsbrief nog voorstellen voordat
zij begint op school. Deze laatste
periode van het schooljaar gaan wij
ons alweer richten op het nieuwe
schooljaar. De jaarplanning, de
lokaalverdeling en de
groepsindeling met leerkrachten. U
heeft de groepsindeling (het aantal
groepen) al eerder kunnen lezen in
onze nieuwsbrief. Wie voor welke
groep komt en de verdeling vanuit
de groepen 1/2 naar groep 3 en
groep 2/3, daar hopen wij u op zeer
korte termijn over te informeren.
Bibiliotheekproject De Rode Draad

Met de Rode Draad werken
we zes weken met de hele school
aan leesbevordering. Bij de start
komt José Schekkerman van de
bibliotheek Haarlemmermeer
bij ons op school, om in iedere
groep het Rode Draad-project te
introduceren.
Dit gaan de groepen doen:
Groep 1-2 Logeerboeken
Alle kinderen van groep 1-2

krijgen hetzelfde prentenboek
mee naar huis. Thuis en op
school wordt aan het
prentenboek aandacht
besteed. Na de logeertijd komt
het boek weer terug op school.
Als er voldoende tijd is, kunnen
de kinderen nog een logeerboek
te leen krijgen
Groep 3 Vertellen met de
kamishibai (verteltheatertje)
Met mooie grote vertelplaten die
alle leerlingen goed kunnen zien.
Lekker luisteren naar een verhaal
en mooie platen bekijken.
Natuurlijk gaan we ook zelf een
verhaal maken voor de
kamishibai!
Groep 4
Kennismaken met verschillende
genres en thema's. Ervaren dat
er heel veel verschillende
soorten boeken zijn.
Groep 5 Kiezen van een boek.
Aan de hand van een collectie
boeken rond een thema leren
kinderen het boek te kiezen dat
bij ze past. Waar let je op en wat
is belangrijk bij het maken van
een keuze? Met de vragen van
de Boekentest bepaalt de
leerling bij elk boek of het
geschikt is om te gaan lezen.
Groep 6 Beoordelen van boeken
Veel lezen om de
leesthermometer op te laten

lopen. Welk boek veroorzaakt de
meeste leeskoorts in de klas?
Groep 7
Het maken van een boek kost
tijd en energie. De leerlingen
maken kennis met het proces
van idee tot boek in de winkel.
Om het helemaal echt te
maken, gaan de kinderen in de
bibliotheek op bezoek bij de
schrijfster Charlotte Dematons
Groep 8
Lezen blijft leuk! Vaak zijn
boeken zo leuk dat er een film
van gemaakt wordt. De
leerlingen onderzoeken wat het
verschil is tussen het boek en de
film.
Schoolvoetbal
Het schoolvoetbalavontuur is voor
de meiden uit groep 7/8 geëindigd.
Afgelopen woensdag hebben zij in
Velsen de regiofinales gespeeld.
Met 1x winst en 1x verlies kunnen
wij trots zijn op deze prestatie. Top
gedaan!

Samenwerking peuterspeelzaal De
Boshummel
Op donderdag 6 mei 2019 werd het
project "huizen" geopend in
samenwerking met de
peuterspeelzaal. Het is een pilot,
met elkaar hebben wij het
onderwerp uitgekozen.
Onder begeleiding van de leidsters
maken de peuters alvast kennis met

de basisschool en hoe een
kleuterklas er van binnen uitziet.
De peuters van 2 1/2 en 3 jaar
kwamen in een klas luisteren,
samen met de leerlingen van groep
1-2 naar een vertelling "Harry zoekt
een huis". De kleuters lieten de
peuters rustig binnen komen, ze
mochten plaats nemen vooraan in
de klas om het zo goed mogelijk te
kunnen zien. De peuters hebben
kennis gemaakt met het digibord
waar de prenten van het boek te
zien waren. Aan de hand van een
handpop vertelde juf Judith deze
vertelling. Het was een goede
uitwisseling en de samenwerking
wordt verder geïntensiveerd.
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!
21 mei
27 mei
30 mei
t/m 2
juni
10 juni
11 juni
14 juni

Vergadering MR
Start afname Cito lvs
toetsen
Alle kinderen vrij
i.v.m. Hemelvaart!
Pinksteren, alle
kinderen vrij!
Alle kinderen vrij
i.v.m. studiedag team
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