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Belangrijke data
week 12 t/m vr 16 sept
Ma
19 september
Do
22 september
Vr
23 september
Ma
26 september
Di
27 september
Wo
28 september
Wo
28 t/m vr 30 sept

Startgesprekken verplicht voor ouders en kinderen (vanaf groep 4)
8.20 tot 8.45 uur - Inloopmoment voor alle ouders
Bekendmaking klassenouders
Leerlingen vrij – studiedag
Leerlingen vrij – studiedag
19.30 uur - Ouderavond M5
Kraanwaterdag
Kamp groep 8

Er zitten alweer twee schoolweken op. In de groepen is al weer hard gewerkt maar er is ook ruimte geweest
om de nieuwe leerkracht(en) en elkaar beter te leren kennen. Er zijn gezamenlijk klassenregels bedacht en
groepsvormende spelletjes gedaan.

Wijzigingen in gegevens – geen stamkaarten meer mee naar huis!
Zijn er nog wijzigingen in uw gegevens?! Denk aan andere telefoonnummers o.i.d. Graag mailen naar
administratie@debosbouwers.nl Let op! Kopieer het mailadres in uw e-mail bericht. Klikken op het
mailadres werkt niet op alle computers/ telefoons.

Stoffen gymtas met Bosbouwers logo
De kinderen die in de groepen 1 t/m 3 zitten hebben een stoffen gymtas
gekregen. Deze tas is verplicht om te gebruiken als gymtas. De stoffen
tassen nemen veel minder ruimte in op de kapstokken en dat is heel
handig aangezien alle kinderen ook elke dag een lunchtas meebrengen.
Alvast bedankt voor het meegeven als deze bij u thuis ligt!

Klassenouders
Dit schooljaar gaan wij weer werken met klassenouders. Aan iedere klas
willen wij een klassenouder verbinden. In de aparte bijlage bij deze
Bosbode kunt u hier meer over lezen. Heeft u interesse? U kunt dat voor vrijdag 16 september kenbaar
maken bij de leerkracht van uw kind. Op donderdag 22 september zullen de leerkrachten via de Parro app
bekend maken wie, voor dit schooljaar, de klassenouders worden.

Ouderavond M5 over ‘sociale veiligheid’
Dinsdag 27 september
Tijd: 19.30
Waar: De Bosbouwers
Van 26 t/m 30 september is het in Nederland de ‘week tegen het pesten’. Dat leek ons een mooie
gelegenheid om een ouderavond te organiseren over ‘sociale veiligheid’.
Je veilig voelen is voor iedereen heel belangrijk. Ook op onze school werken we iedere dag aan sociale
veiligheid. We begrenzen leerlingen die te ver gaan en helpen hen te stoppen met gedrag-dat-niet-ok
is. Dat noemen we ‘Waakzame Omringende Zorg” en daarvoor gebruiken we de aanpak van M5.
Anco van Moolenbroek die ons hier al een jaar in begeleidt, gaat tijdens deze ouderavond antwoord
geven op vragen als:
• Waarom is het zo lastig om een school sociaal veilig te maken?
• Wat is belangrijk om een school sociaal veilig te krijgen?
• Wat is Waakzame Omringende Zorg?
• Welke rol heeft u als ouder(s)/ verzorger(s) bij de ‘sociale veiligheid’?
Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen! We hopen u te zien!

Schoolfruit
Het schoolfruit is weer begonnen! Er is weer genoten van allerlei fruit. We proberen meerdere soorten fruit/
groenten per keer aan te bieden, zodat er altijd iets bij zit wat uw kind(eren) lekker vindt/ vinden.
Op maandag, woensdag en vrijdag krijgen de kinderen fruit op school. U hoeft dus op deze dagen geen fruit
mee naar school te geven.
Voor meer informatie kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Onze fruitleverancier is dit jaar:
Fruitbedrijf Uijttewaal.
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm Let op! Kopieer
het mailadres in uw e-mail bericht. Klikken op de link werkt niet op alle computers/ telefoons.

Wervingsbrief GMR
De GMR van Meer Primair is op zoek naar nieuwe leden die zitting willen nemen in de GMR van Meer
Primair. De GMR vergadert, adviseert en stemt in met zaken die van belang zijn voor alle scholen van
Meer Primair, medewerkers en ouders. Als u zich betrokken voelt bij de school, maar ook graag
meedenkt over vraagstukken die een bijdrage leveren aan het onderwijs van de toekomst, is dit je
kans. Meer informatie kunt u lezen in de bijlage.

Bijlage:
-

Protocol Klassenouders.
Wervingsbrief GMR

