Bosbode 16, 07 juni 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s)
Deze week zijn de ouders van de
groepen 1/2 geïnformeerd in welke
groep hun kind volgend jaar zit.
Volgend schooljaar werken we met
2 groepen 1/2, een groep 2/3 en
een groep 3. Vandaar een
herverdeling van de leerlingen. Dit
is niet het geval bij de andere
leerjaren. Daar gaat groep door
naar het volgende leerjaar. Groep 3
wordt groep 4, groep 4 wordt groep
5, enz.
Na het Pinksterweekend wacht een
korte week. Op dinsdag 11 juni is de
school dicht vanwege een
studiedag. Het onderwerp van deze
dag is in de ochtend het
rekenonderwijs. Waar kunnen wij
nog leren om ons rekenonderwijs zo
goed mogelijk aan te bieden. Te
denken valt aan: spreken we
allemaal dezelfde rekentaal, hebben
we de leerdoelen scherp, zetten we
coöperatieve werkvormen in, enz.
Een externe adviseur zal ons in de
ochtend begeleiden.
Het middagprogramma staat in het
teken van ons gedragsprotocol.
Hierin staat o.a. beschreven wat wij
doen bij ongewenst gedrag van
leerlingen, wat te bij doen bij
pesten, enz. Zijn deze afspraken nog
bekend bij iedereen, moeten ze
aangescherpt worden of willen we
inzetten op een andere vorm van
afspraken rondom gedrag/pesten?
Dit zijn onderwerpen die wij ’s
middags bespreken met elkaar.

Op vrijdag 14 juni staat het
schoolreisje gepland. Artis is het
geworden! Wij wensen alle
kinderen en begeleiders een hele
fijne en gezellige dag toe met droog
weer!! Dank aan de ouderraad en
leerkrachten voor het organiseren!!
Bibliotheekhulpouders gevraagd!
Voor het komende schooljaar zijn
wij op zoek naar ouders die willen
helpen in de schoolbibliotheek. Het
gaat om ongeveer een halfuurtje
per week, direct bij het starten van
de schooldag. Wanneer u interesse
heeft, neem even contact op met
school.
Eerste communie
Zondag 26 mei hebben Melissa van
Bakel en Rafeal Nsobya hun eerste
communie gedaan. Dit is een feest
dat je toetreedt tot de katholieke
kerk. Het woord communie
betekent gemeenschap. In de
communie ontmoet je Jezus zelf en
word je tegelijkertijd één met de
hele kerkgemeenschap. Om de
communie te mogen ontvangen
moet je eerst zijn gedoopt. De
meeste kinderen worden gedoopt
als ze een baby zijn en doen hun
eerste heilige communie als ze
zeven of acht jaar zijn.

Lego mindstorms groepen 7
In een aantal Bosbodes is er een
oproep geweest voor hulpouders in
groep 7 voor de Lego mindstorms.
Hiervoor hebben ouders zich
opgegeven maar wij kunnen nog

extra handen gebruiken. Wie helpt
ons? Informatie kun je halen bij juf
Conny (groep 7)
Met spoed gezocht!

TSO begeleiders
•
•

1 tot 4 dagen per week
vrijwilligers vergoeding: €
9,- per keer
•
de verdiensten zijn
belastingvrij
•
eigen kind mag kosteloos
overblijven
Informatie?
Helouise Vermeulen
TSO coördinator
06-22 88 52 84
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!
Ma 10
juni
Di 11
juni
Vr 14
juni
Zo 16
juni
Di 18
t/m vrij
21 juni
21 juni

Pinksteren, alle
kinderen vrij!
Alle kinderen vrij
i.v.m. studiedag team
Schoolreisje Artis
Vaderdag
avondvierdaagse
Inloopochtend 8.308.45 uur

