
 

 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data   

Vr 23 december Organisatiedag – alle leerlingen vrij! Start kerstvakantie t/m 9 januari 
Ma 9 januari Weer starten op school. Let op er is deze dag geen schoolfruit. De kinderen  

brengen hun eigen fruit mee! 
week 25 t/m 4 februari Nationale voorleesdagen 

 

Kerstmarkt – opbrengst goede doel 
Het was leuk om te zien dat de opkomst zo hoog was voor de gezellige kerstmarkt. Bedankt voor al uw 
bijdragen. Er is in totaal voor het goede doel “Make a child happy” 370 euro opgehaald! 
Bij deze bedanken we onze OR voor dit mooi initiatief.  
 

Vertrek bestuurder Meer Primair 
Recentelijk is bekend geworden dat Eef Niezing, na acht jaar deel te hebben uitgemaakt van het College van 
bestuur van Meer Primair, heeft besloten om per 1 september 2023 terug te treden en met pensioen te 
gaan. Vanaf december is gestart met de wervings- en selectieprocedure voor het vinden van een opvolger 
per 1 september 2023. Wij houden u van de voortgang op de hoogte. 

 
Verlof juf Anita 
In de maand januari heeft juf Anita onbetaald verlof. Ze kan hierdoor haar jarenlange wens van een reis naar 
Argentinië in vervulling laten gaan. Zij zal daardoor drie weken niet op school zijn. Wij wensen haar veel 
plezier en zien haar heel graag weer terug op 30 januari! Als juf Anita terug is zal zij op maandag en dinsdag 
les gaan geven in groep 6.  
 

Aankondiging tevredenheidspeiling 
Iedere twee jaar wordt er een tevredenheidspeiling afgenomen onder de ouders en leerlingen van onze 
school. U kunt daarin aangeven, op verschillende gebieden, hoe tevreden u bent.  
Deze zal in januari digitaal uitgezet worden. Wij hopen dat u dan de tijd hebt om deze voor ons in te vullen! 
 

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 
Nieuws vanuit de Bibliotheek  
In de bijlage vindt u een aantal leuke tips vanuit de bibliotheek voor zowel de allerkleinsten als volwassenen. 
In de vestigingen worden binnenkort een aantal leuke activiteiten georganiseerd voor kinderen, jongeren én 
volwassenen. Verder verwijzen we naar een aantal websites en campagnes waar leesplezier centraal staat. 
Daarnaast ook een tip van een leuke website waarop uw kind digitale avonturen kan beleven met als thema 
leren lezen. 
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Bijlage: 
- Nieuws vanuit de bibliotheek 

 

Het team van De Bosbouwers wenst jullie allemaal een fijne vakantie  
en een gelukkig nieuwjaar! 

 
 

 


