
 

 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data   

Ma 19 december Kerststukjes maken 
Wo 21 december Kerstviering en kerstdiner 

17.00 – 18.00 uur: kerstmarkt met aansluitend samenzang 
Vr 23 december Organisatiedag – alle leerlingen vrij! Start kerstvakantie t/m 9 januari 
Ma 9 januari Weer starten op school 

 
Vorige week vierden we nog Sinterklaas en de week erna kwam de kerstboom al weer de school in. Het is 
altijd een drukke, maar ook gezellige en sfeervolle tijd. Zo fijn dat er zoveel ouders waren om de school weer 
mooi te versieren. Bedankt hiervoor! 
We kijken er naar uit om met elkaar de kerstviering en het kerstdiner in ‘De Bosbouwers traditie’ te kunnen 
vieren.  

    
Versieravond met ouders 
 

Voedingsvignet 
Mede dankzij jullie gezonde lunchtrommels is het gelukt om het voedingsvignet te behalen! We mogen ons 
nu voor drie jaar een “de gezonde school: voeding” noemen. Keep up the good work! Hierbij nog wat 
gezonde kerstinspiratie voor de lunchtrommel. 

 

                   
 

Kerst op De Bosbouwers 
Alle informatie die met Kerstmis heeft te maken kunt u vinden in de brief die is opgenomen in de bijlage. 
 

Ouderbijdrage 
In de bijlage vindt u de brief voor het betalen van de jaarlijkse ouderbijdrage.  
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Juf Trudie met pensioen 
Afgelopen maand hebben we het 40-jarige jubileum van juf Trudie in het onderwijs gevierd met het team 
van De Bosbouwers. Na zo’n lange tijd werken gaat juf Trudie na de kerstvakantie dan toch ook echt van haar 
pensioen genieten. We gaan haar missen. 
 

Broertjes/ zusjes aanmeldingen 
Heeft u een zoon of dochter die nog geen vier jaar is en die nog niet bij ons is aangemeld?! Wilt u dit dan zo 
spoedig mogelijk doen via het aanmeldformulier dat in de bijlage is opgenomen. Alvast bedankt! 
 

Verlof aanvragen 
Als u vakantieverlof aanvraagt wilt u dan goed kijken op het bijgevoegde verlofformulier wat geldige redenen 
zijn?! Nu krijgen we vaak aanvragen waarop geen geldige reden staat. Helaas kunnen we dan het verlof niet 
goedkeuren. Daarnaast dient het verlofformulier minimaal drie weken van te voren te worden aangevraagd. 
 

Mad Science 
In januari staat er een show gepland van Mad Science voor de groepen 3 t/m 8. Na deze show kunnen de 
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.  
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al eerder 
hebben meegedaan. De cursussen zullen plaats vinden na schooltijd (op school) op zes dinsdagen van 14.30 
tot 15.30 uur, vanaf 7-2-2023.  
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en 
demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter 
zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!  
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Bij te weinig inschrijvingen 
gaat de cursus niet door.  
 

Nieuws van buiten 
Centrum voor jeugd en gezin  

Het centrum voor jeugd en gezin biedt verschillende Webinars aan. Lees meer in de bijgevoegde folder in de 
bijlagen. 
- Help je kind de scheiding door! 
- Straffen en belonen voor ouders van kinderen 10-16 jaar 
- Meebouwen aan zelfvertrouwen bij kinderen. 
 

Bijlagen, klik op de link om te openen: 
- Kerstbijlage 
- Ouderbijdrage 
- Aanmeldformulier 
- Webinars vanuit centrum van Jeugd en Gezin 

 


