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Belangrijke data
Ma 5 september
Di
6 september
Wo 7 september
12 t/m vr 16 sept
Ma 19 september
Vr 23 september
Ma 26 september
Di
27 september
Wo 28 september
Wo 28 t/m vr 30 sept

15.00 - inschrijving startgesprekken
19.30 uur - Informatieavond groep 8
19.30 uur - Informatieavond groep 3
Start schoolfruit
Startgesprekken verplicht voor ouders en kinderen (vanaf groep 4)
8.20 tot 8.45 uur - Inloopmoment voor alle ouders
Leerlingen vrij – studiedag
Leerlingen vrij – studiedag
19.30 uur - Ouderavond M5
Kraanwaterdag
Kamp groep 8

Vandaag na 6 weken vakantie, de eerste schooldag! Fijn om iedereen weer op school te zien.
We gaan er met zijn allen weer een leuk jaar van maken. In de deze Bosbode nemen we u alvast
even mee in wat belangrijke zaken die bij de start van het schooljaar horen.

Welkom in de school
We hebben u gemist! Graag zien we u weer wat meer in de school. Er zijn daarom gedurende het
schooljaar een aantal activiteiten gepland om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Alle data en
momenten komen in de Parro-app te staan.
Brengen kind(eren)
• Ouders van de groep 1-2 en 3 mogen op maandag en vrijdag hun kind in de klas brengen.
• Vanaf groep 4 handhaven we weer het afscheid nemen bij het hek.
Als u iets belangrijks heeft mag u natuurlijk altijd even mee naar binnen lopen of een afspraak
maken met de leerkracht.
Inloopmoment
• Tussen elke vakantie staat een inloopmoment gepland voor alle ouders van 8.20 tot 8.45
uur. Dan kunt u meelopen naar binnen en even een kijkje in de klas nemen.
Kijkavond
Op donderdag 13 oktober staat er een kijkavond gepland van 17.00 tot 18.00 uur. Dan zijn de
kinderen een aantal weken onderweg en kunnen ze u vertellen en laten zien wat ze allemaal
leren in hun groep.
Afsluiten thema groep 1-2 en verjaardag
• Ouders van de groepen 1-2 worden aan het eind van elk thema van 14.15 tot 14.45
uitgenodigd in de klas. Op deze manier kunnen ook nieuwe ouders elkaar even
ontmoeten.

•

Als uw kind jarig is en in groep 1-2 zit mag u bij de verjaardag aanwezig zijn. Graag even
van te voren met de groepsleerkracht een afspraak maken.

Komt dat Zien!
• Alle groepen staan 2x per jaar met hun groep op het podium. Als uw kind daaraan
meedoet dan wordt u hiervoor uitgenodigd.
Thee/koffie momenten in de klas.
Elke klas organiseert 2x per jaar van 13.30 tot 14.15 uur een gezellig koffie/ theemoment voor
eigen ouders in de klas. Deze plannen de groepsleerkrachten zelf in. U ontvangt hierover een
uitnodiging in de Parro-app.

Bosbouwers “de gezonde school”
We zijn er trots op een gezonde school voor ‘sport en bewegen’ te zijn. Dit jaar hopen we het
vignet voor ‘voeding’ ook te kunnen behalen. Daar zijn nog wat gezonde aanpassingen op ons
huidige beleid voor nodig. Deze zijn vanaf het nieuwe schooljaar ingegaan.
Water/fruit dagen:
U bent al gewend dat het op maandag, woensdag en vrijdag fruit/waterdag is. Op deze dagen
wordt er water gedronken en fruit gegeten tijdens de ochtend- en lunchpauze. Uiteraard zou
het fantastisch zijn als u dit de hele week meegeeft!
Drinkpakjes en plastic flesjes o.i.d. zijn niet meer op school toegestaan, ook niet op de overige
dagen. We geven deze drinkpakjes en flesjes vol mee terug naar huis. De kinderen krijgen dan
op school een glas water.
Lunch
In de broodtrommel zien wij een gezonde lunch. Koek en snoep wordt weer mee naar huis
gegeven. Op de dinsdagen verzorgt TommyTomato, tegen betaling een warme gezonde
lunch.
Wist u dat?!
- Deze warme lunch 60 tot 100% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten voor
kinderen bevat.
- Kinderen na een groente lunch in de middag langer energie en een beter
concentratievermogen hebben.
De maaltijden voor de onderbouw kosten €3 en de (grotere) maaltijden voor de bovenbouw
kosten €3,50 per maaltijd.
Een gezonde lunch moet voor iedereen toegankelijk kunnen zijn. Daarom is Stichting
TommyTomato opgericht. Zie het Youtube filmpje voor meer informatie;
https://youtu.be/VUOvNM3hcBc
Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website van TommyTomato.
https://www.tommytomato.nl/voor-ouders/debosbouwers/
Trakteren
De kinderen trakteren één ding. Dit betekent geen bak/box/blik/tas met meerdere (ook geen
speeltjes) dingen. Gezonde traktaties vinden wij nog leuker! Voorbeelden hiervan kunt u
vinden op onze website of op internet.
Wanneer een traktatie gezond is mag deze op school opgegeten worden. Alle overige
traktaties worden mee naar huis gegeven. Twijfelt u?! Dan kunt u altijd contact opnemen met
de leerkracht.

Feestdagen
Tijdens verjaardagen van leerkrachten en overige feestdagen (Pasen of kerst e.d.) mag er
meer dan tijdens de reguliere schooldagen. Ook dan proberen we het ongezonde eten met
mate aan te bieden.

Schoolfruit
Op woensdag 7 september start het schoolfruit weer t/m begin februari. Wilt u voor deze week en
maandag 5 september nog zelf fruit meegeven. Bedankt!

Fruitvaders en groentemoeders gezocht!
Onze school mag komend schooljaar opnieuw deelnemen aan het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma! In de periode van 5 september t/m begin februari ontvangen alle kinderen 3
keer per week een gratis stuk groente of fruit.
Op de “schoolfruitdagen” (maandag, woensdag en vrijdag) wordt het fruit geteld en indien nodig
gesneden door een clubje ouders. Vindt u het ook leuk om te helpen? Stuur dan een mailtje naar
a.boing@debosbouwers.nl
De fruitvaders en groentemoeders starten direct om 8:30 uur en zijn, afhankelijk van wat er
geleverd wordt, rond 9:30 uur klaar. Uiteraard kunt u zich ook aanmelden voor een of twee van de
drie dagen. Als u zich opgegeven hebt, neem ik in de eerste schoolweek contact met u op.
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet, Anita Böing (fruitcoördinator)

Wijzigingen in gegevens
Zijn er nog wijzigingen in uw gegevens?! Denk aan andere telefoonnummers o.i.d. Graag
mailen naar administratie@debosbouwers.nl

Bijlage:
-

Geen.

