Bosbode 7, 14 december 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s)
De laatste Bosbode van 2018
alweer! Het eerste deel van dit
schooljaar zit er bijna op. Volgende
week staat in het teken van de
kerstviering, de kerstmaaltijd voor
de kinderen en de kerstmarkt voor
u! Wij kijken ernaar uit om het
kerstfeest met de leerlingen te
vieren en hopen dat u het gezellig
heeft op het schoolplein tijdens de
kerstmaaltijd volgende week
donderdag. De vrijdagochtend gaan
de kinderen nog naar school en om
11.45 uur krijgen alle kinderen
vakantie! Namens het team van De
Bosbouwers wensen wij u alvast
hele fijne feestdagen toe en een
heel gezond en gelukkig 2019!

GGD flits
In het voorjaar van 2018 deden
ouders van ruim 10.000 kinderen
tussen 0 t/m 11 jaar mee aan het
onderzoek de kindermonitor. Uit dit
onderzoek van GGD en JGZ
Kennemerland naar de
gezondheidssituatie van kinderen in
onze regio is veel informatie
gekomen. Vergeleken met 2014 zijn
er in de regio Kennemerland meer
kinderen die regelmatig bewegen
en buiten spelen. Ook is het aantal
kinderen dat dagelijks water drinkt
en groente en fruit eet gestegen.
Gemeenten, scholen en andere
organisaties kunnen de resultaten
gebruiken voor de invulling van hun
jeugd- en gezondheidsbeleid. Wil je
meer weten? Alle regionale
resultaten, het regiorapport en
achtergrondinformatie zijn te

vinden in de Gezondheidsatlas van
GGD Kennemerland. In februari
2019 verschijnen daar ook de
resultaten van de afzonderlijke
gemeenten.
Vragen over de gezondheid of
opvoeding van je kind?
De jeugdarts of -verpleegkundige
denkt graag met je mee. Maak een
afspraak met GGD Kennemerland
via 023-7891777 of mail naar
frontofficejgz@vrk.nl.

Kinderkunstdagen Pier K
In de kerstvakantie 2018/2019 zijn
bij Pier K op 2, 3 en 4 januari weer
de Kinderkunstdagen! Kinderen van
6 t/m 12 jaar kunnen in de
kerstvakantie bij Pier K terecht om
er een gezellige en kunstzinnige
boel van te maken! Het thema is
deze keer: Cinema. We gaan o.a.
dansen als in een videoclip, Een
scene naspelen uit een beroemde
film, muziek maken op een Djembé,
een affiche van een film tekenen
met jezelf in de hoofdrol, sieraden
maken van celluloid (oude
filmrollen/papier).
Pier K Hoofddorp Woensdag 2,
donderdag 3 en vrijdag 4 januari
2019 van 10:00-16:00 uur De kosten
bedragen €26,00 per dag (inclusief
lunch en snacks) en €71,50 bij
inschrijving voor drie dagen. Schrijf
je in via de website of neem contact
op met de Informatie en Tickets
balie via 023 566 95 65 of
info@pier-k.nl.

Herhalingsbericht:
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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kerstmaaltijd/samenzang/
kerstmarkt
Alle kinderen om 11.45
uur uit!
Kerstvakantie!

Waterpolo toernooi
hoofdluiscontrole
Start afname CITO M en
vergadering ouderraad
Informatie avond
voortgezet onderwijs

