Bosbode 6, 29 november 2018
van huis meenemen of
wanneer er schoolfruit over
is, dit pakken.

Beste ouder(s)/verzorger(s)
Wat een rommel hadden de
rommelpieten er gister van
gemaakt! En hoe leuk is het om dan
de gezichten van de kinderen en
ouders te zien! Zoeken naar
aanwijzingen, het zingen van liedjes,
enz.. Het sinterklaasgebeuren is in
volle gang in de school. Dank ook
aan de hulpouders die hebben
geholpen de school te versieren!
Volgende week woensdag hopen
wij Sinterklaas te mogen ontvangen.
Wij kijken in ieder geval uit naar zijn
bezoek. Daarmee is er direct de
vraag aan u als
ouder(s)/verzorger(s) of u die
woensdagochtend bij het brengen
van uw kind(eren) achter het hek
van het schoolplein wilt blijven
staan. Hierdoor hebben de kinderen
voldoende ruimte op het plein om
zich te verzamelen! Alvast bedankt
voor uw medewerking!

Schoolfruit
Het schoolfruit loopt nu ruim 2
weken. Er was wat onduidelijkheid
over het proeven, niet lusten, enz.
Hieronder leest u hoe we het
schoolfruit voortzetten in de
groepen.
1. We proeven/proberen
altijd!
2. Bij het echt niet lusten heb
je zelf een alternatief stuk
fruit bij je vanuit huis!
3. Kinderen die na 1 stuk fruit
meer willen eten vanwege
het nog hebben van trek,
mogen een extra stuk fruit

Mindstorms Lego
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u
een herhalings oproep voor
hulpouders bij het werken met
technische lego in groep 7. Tot nu
toe hebben wij 1 hulpouder die zich
heeft opgegeven.

Einde TSO
Graag willen wij ouders en kinderen
verzoeken nog niet voor 12.55 uur
het plein te betreden. Dit i.v.m. de
overblijfkinderen die dan nog
spelen en onder supervisie staan
van de TSO-medewerkers. Vanaf
12.55 uur zijn de kinderen van harte
welkom!

Kerst
Sinterklaas heeft nog niet eens zijn
jaarlijkse bezoek aan de
Bosbouwers gebracht. Toch zijn we
al druk bezig met het organiseren
van alle activiteiten die bij de
kersttijd horen. Vrijdag 7 december
wordt de school in kerstsfeer
gebracht. De laatste keer hadden
we veel ouders die hielpen met het
versieren van de school.
Hopelijk is dat dit keer ook het
geval. Wij waren er heel blij mee.
Op diverse plekken in de school
hangen intekenlijsten waar u zich
op kunt geven om te helpen.
Het gaat voornamelijk om het
opzetten en versieren van de
bomen in de diverse openbare
ruimten en het aanpassen van de
decoratie die al aanwezig is.

Dinsdag 11 december is de advent
viering. Dit is een mooi moment om
van de drukke sinterklaassfeer over
te gaan naar de andere sfeer van
het kerstfeest. We komen bij elkaar
in de aula en steken 2 kaarsen van
de adventskrans aan. We vertellen
en zingen over de betekenis van de
adventstijd. Donderdag 20
december is ‘s morgens de
kerstviering. Dan vertellen we het
kerstverhaal en zingen we
kerstliedjes met elkaar. ‘s Middags
maken de kinderen met elkaar de
klas klaar voor het kerstdiner.
Alle praktische informatie over
tijden en wanneer bijvoorbeeld de
kerststukjes worden gemaakt, krijgt
u nog in een aparte mail.

Teamscholing
Zoals al in een eerdere Bosbode
genoemd is het team momenteel
bezig met scholing waarbij de
instructie aan de leerlingen centraal
staat. Hierin wordt ingezoomd op
het leerdoel; wat wil je dat de
kinderen in een bepaalde les gaan
oefenen/leren en wat is daarvoor
nodig? Verder zijn we bezig om te
kijken hoe de instructie in een les zo
goed mogelijk aansluit op het
leerdoel en de onderwijsbehoeften
van de kinderen. Een interessant en
leerzaam traject waarbij zo goed
mogelijk onderwijs verzorgen
centraal staat! Op 12 december
volgt het team in de middag weer
scholing over dit onderwerp.

Verkeersveiligheid en
kinderen tot de deur
Bij het halen en brengen van de
kinderen is het belangrijk dat de kiss
en ride zone niet gebruikt wordt
voor langparkeren! U kunt uw auto
wanneer u langer wilt staan in de
daarvoor bestemde vakken plaatsen.
Verder willen wij u eraan herinneren
dat de kinderen vanaf gr 4 worden
afgezet bij de ingangen van school.
Dit om de rust in school te houden
en om zo snel mogelijk met de
lessen te kunnen beginnen! Alvast
dank voor uw medewerking!

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 25-082019!!
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Enthousiaste Lego
ouders gezocht
Op school geven wij met een groepje van
3 ouders inmiddels al 6 jaar op
vrijdagmiddag techniekles aan de
kinderen van groep 7. Omdat wij het
jammer zouden vinden als dit project
gaat stoppen zijn wij opzoek naar 3 of 4
nieuwe ouders die het stokje van ons
over willen nemen.
De techniekles bestaat uit het bouwen
van Robots of voertuigen met Lego
Mindstorms. Dit gebeurt in 2 groepjes
van 2 kinderen en idealiter met 2
ouders. Iedereen komt 1x aan de beurt,
zo het zal per jaar in totaal ongeveer 16
middagen in beslag nemen

Lego Mindstorms bestaat uit een kleine
centrale computer en daaraan worden
met lego bouwstenen diverse motoren
en sensoren geplaatst. Vervolgens wordt
dmv een laptop de centrale computer
geprogrammeerd om de robot tot leven
te brengen.

In de basis kan alles rechtstreeks
worden overgenomen uit bestaande
bouwtekeningen en programeer
handleidingen vanaf het Mindstorms
programma op de laptop. Hiervoor is
geen technische kennis nodig. Sommige
projecten zijn in 1 les klaar en andere
worden over verschillende lessen
verspreid. Indien de interesse er is kan je
natuurlijk zelf projecten gaan bedenken
of bestaande projecten aanpassen. Ook
op internet zijn genoeg kleine projecten
te vinden.

Dus lijkt het je leuk om op de
vrijdagmiddag met 2 kinderen een Lego
project te bouwen meld je dan aan via
een van Stan Put, of kom vrijblijvend op
vrijdagmiddag een keertje langs om te
kijken in de dependance bij groep 7.
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