
 

 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data   

Vr 
Vr  

 4 november 
11 november 

Komt dat Zien! Groep 1/2A, 4, 6 en 8A 
Komt dat Zien! Groep 1/2B, 3,5,7 en 8B  

Ma 
Di  

14 november 
15 november 

15.00 u  – Inschrijving facultatieve voortgangsgesprekken   
Sinterklaaslootjes trekken groepen 5 t/m 8 

Ma - vr 21 t/m 25 november Voortgangsgesprekken facultatief 
Wo 23 november Schoen zetten 
Di  
Wo 

29 november 
30 november 

8.20 u – 8.45u inloopmoment voor alle ouders 
Afscheidsmoment juf Gaby 14:15u 

Do  
Do  

1 december 
1 december 

Surprises inleveren  
14.15u  tot 14.45u – Kijkmoment surprises 

Vr 2 december Sinterklaas op school 
 
Met het terugzetten van de klok is de herfstperiode echt begonnen. Dit betekent ook dat er op 
school een gezellige periode aanbreekt.  
De hele school is druk aan het oefenen voor de komende ‘Komt dat Zien'- voorstellingen. Fijn dat we 
de ouders weer bij de voorstellingen kunnen uitnodigen. Achter de schermen zijn we druk bezig met 
de voorbereidingen voor het Sint en Kerstfeest.  

 
Afscheid juf Gaby 
Na meer dan 25 jaar trouw dienstverband nemen wij op 30 november afscheid van juf Gaby. De huidige 
groepen van juf Gaby doen dit onder schooltijd. Heeft uw kind ooit ook bij juf Gaby in de klas gezeten of wilt 
u haar gewoon even gedag zeggen, dan kan dit van 14:15u tot 14:45u in de onderbouwvleugel.  
 

Week van de mediawijsheid 
De Week van de Mediawijsheid (7 t/m 11 november 2022) heeft als thema 'Like en 
cancel', en gaat over het stimuleren van sociaal gedrag online. Het uitgelezen 
moment om extra aandacht te besteden aan het online gedrag en mediagebruik van 
leerlingen. In iedere groep wordt hier extra aandacht aan besteed.  
 

Gevaren op internet 
De website Omegle is op dit moment ontzettend populair, dus de kans dat uw kind ook wel eens 
rondhangt in deze virtuele chatroom is aanwezig. Op deze website kun je videochatten met 
wildvreemden. Wij willen u wijzen op onderstaande website waar u meer informatie vindt over 
Omegle en de mogelijke gevaren van het videochatten via deze website.  
https://www.jmouders.nl/omegle-uitleg-en-gevaren/ 
 
 

Voortgangsgesprekken 
In de week van 21 november staan de facultatieve voortgangsgesprekken gepland. De ouders van de 
kinderen die we graag willen spreken ontvangen hier een aparte uitnodiging voor. Wilt u ook graag een 
gesprek, dan kunt u zich vanaf maandag 14 november 15:00u via de Parro-app inschrijven voor een tijdstip 
dat u schikt. Bij dit gesprek is uw kind in principe niet aanwezig.  
 

Nieuwsbrief Vreedzame School  
In de klassen wordt deze periode gewerkt aan het thema conflicten. Overal waar kinderen met elkaar 

spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten 

heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.  

 

  
Bosbode 5 
04-11-2022 
 

 

https://www.jmouders.nl/omegle-uitleg-en-gevaren/


Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je 

ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing? 

Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief over blok 2 in de bijlage. 
 

Ouderraad 
Op woensdag 21 december is het jaarlijkse kerstbuffet. Ook dit jaar organiseert de Ouderraad een 
kerstmarkt waar u (tegen contante betaling) diverse lekkernijen kunt kopen, er staan ook enkele 
kramen met (kerst)artikelen. 
Vindt u het leuk om in een kraam te staan met zelfgemaakte producten of wilt u etenswaren 
verkopen, dan bent u van harte welkom! Dit kunt u tot 30 november laten weten. Meer informatie 
leest u in de bijlage.  
 

Nieuws van buiten 
In de bijlage vindt u een flyer van de GGD met cursussen voor ouders en kinderen uit de 
Haarlemmermeer Schooljaar 2022/ 2023. Cursussen die aangeboden worden zijn onder andere: 
sociale vaardigheid voor 8-10 jaar, plezier op school voor aankomende brugklassers en positief 
opvoeden.  
 

Bijlage 
- Nieuwsbrief Vreedzame School blok 2 
- Informatie Kerstmarkt  
- Flyer GGD cursussen voor ouders en kinderen.  
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