
 

 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data   

Do  13 oktober 17.00 uur – kijkavond  
Vr 14 oktober 14.15 uur – start herfstvakantie tot 23 oktober 
Ma  
Wo 

24 oktober 
26 oktober 

Leerlingen vrij – studiedag 
Algemene ledenvergadering 

Vr  4 november  Komt dat Zien! Groep 1/2A, 4,6 en 8A     
Vr  11 november Komt dat Zien! Groep 1/2B, 3,5,7 en 8B  
Ma  14 november 15.00 uur  – Inschrijving facultatieve voortgangsgesprekken   
Ma - vr 21 t/m 25 november Voortgangsgesprekken facultatief 

 

We begonnen vorige week goed met een leuke opening van de Kinderboekenweek op het 
schoolplein, elke dag een ‘masked reader’ en het leesalarm ging een paar keer af! We zagen 

er groen van zoveel hebben we deze afgelopen twee weken extra gelezen! Nu staat de 

herfstvakantie voor de deur. Weer tijd om even op te laden en er na de vakantie weer 
tegenaan te gaan. Fijne vakantie allemaal! 
 

Afscheid juf Gaby 
Helaas in deze Bosbode niet zo’n leuk bericht. Juf Gaby heeft ons laten weten De 
Bosbouwers, per 1 december 2022, te zullen verlaten. 
Na meer dan 25 jaar trouw dienstverband is zij toe aan een nieuwe uitdaging. Deze heeft zij 
gevonden op een basisschool in Amsterdam. Natuurlijk zijn wij erg blij voor juf Gaby dat zij 
deze kans krijgt en wij wensen haar dan ook heel veel succes en werkplezier. Wij zijn druk 
bezig om een passende oplossing te vinden.  
 

Terugblik: ouderavond M5 over ‘sociale veiligheid’  
Op de ouderavond van M5 heeft Anco van Moolenbroek de ouders en het team verteld over de ‘waakzame 
omringende zorg’. Dit is de zorg die we met elkaar dragen om niet-ok gedrag te melden. Op deze manier 
krijgen we grip op het onzichtbare grensoverschrijdende gedrag en kunnen we het niet-ok gedrag stoppen. 
Want pestgedrag zorgt voor een sociaal onveilige school en dat willen we niet!  
 
Om met elkaar de school veilig te houden, blijft het belangrijk dat iedereen niet-oké gedrag meldt via de 
knop op onze website.  
 

Bibliotheek 
Na een succesvolle Kinderboekenweek hopen wij dat de kinderen in de leesstand blijven staan. Dit 
het moment om met uw kind naar de bibliotheek te gaan.  
Wist u dat lid worden van de Bibliotheek gratis is voor iedereen onder de 18 jaar? U hoeft als ouder 
alleen met uw kind naar de lokale bibliotheek te gaan, een paar formulieren in te vullen en een 
wereld vol boeken gaat voor uw kind open. Neemt u wel uw legitimatiebewijs mee? 
 

Sportkleding over? 
Heeft u thuis gymkleding/ schoenen over? Graag! Deze kleding kunnen we dan gebruiken als 
reserve gymkleding voor als er kinderen hun gymkleding vergeten zijn. Alle maten (116 t/m 
176) voor kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen we gebruiken! U kunt dit aan uw kind 
meegeven of bij de leerkracht inleveren. Bedankt!  
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Algemene ledenvergadering 
Graag nodigt de ouderraad u uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 26 oktober om 
19.30uur. Tijdens deze vergadering legt de ouderraad verantwoording af over het afgelopen jaar en 
wordt de begroting en het bedrag van de ouderbijdrage voor het komende schooljaar vastgesteld.  
 
 

Nieuws van buiten 
Zwem4daagse 
In de herfstvakantie organiseert ZPCH de nationale zwem4daagse. Tijdens de Zwem4daagse zwem je 4 
dagen een afstand van 250, 500 of 1.000 meter per dag. Je kunt zwemmen tussen 18.00 - 20.00 uur. Als 
beloning voor je prestatie krijg je op de laatste dag een echte Zwem4daagse-medaille! Naast het zwemmen 
zijn er ook allerlei leuke activiteiten te doen, zoals een kleurwedstrijd en een prijsvraag. Oftewel, een leuk 
evenement dat fun, gezelligheid en uitdaging biedt! Deelname kost €7,50. Kijk op de website om je in te 
schrijven en voor meer informatie: www.zpch.zwem4daagse.nl 
 

Kinderactiviteiten in de Boskern 
Vanaf woensdag 26 oktober start de kinderclub weer in het wijkcentrum de Boskern. Hier worden leuke 
activiteiten georganiseerd zoals: koken, spelletjes, speurtochten en knutselen.  
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u mailen naar: boskern@maatvast.nl . 
 

 
Bijlage: 

- Zwem4daagse 
 

http://www.zpch.zwem4daagse.nl/
mailto:boskern@maatvast.nl
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