
 

 
 
 
 
 
 

Belangrijke data   
Week 
Ma 

25 t/m 4 februari 
30 januari 

Nationale voorleesdagen en de week van de poëzie.  
Inschrijven adviesgesprekken groep 8 

Ma 6 februari Organisatiedag – alle leerlingen zijn vrij! 
Di en do 7 en 9 februari Adviesgesprekken groep 8 
Wo  8 februari 8.20 – 8.45 Inloopmoment voor alle ouders van de groepen 1 t/m 8. 
Vr 10 februari Einde schoolfruit 
Ma 13 februari Vanaf 15.00 uur – inschrijving verplichte voortgangsgesprekken gaan open 
Wo 15 februari Studiedag – alle leerlingen zijn vrij! 
Vr  17 februari Rapport 1 gaat mee naar huis 
Week 20 t/m 24 februari Verplichte voortgangsgesprekken 

 
De maand januari begon winderig en met een hoop regen. In de school merken we dat er rust is en er weer 
fijn gewerkt kan worden na een drukke feestdagen periode. 
Misschien bent ook u het jaar weer begonnen met de welbekende “goede voornemens”. Vaak gaan die toch 
over meer bewegen en gezonder eten. Op De Bosbouwers zetten we ook het meer bewegen en gezond eten 
weer door!  
 
FuzeField  
Gisteren is er op onze speelplaats een FuzeField aangelegd! Een FuzeField is een interactieve beweegvloer 
die bewegen, educatie en gamen combineert. Een perfecte aanvulling op ons Gezonde School beleid.  
Door te springen speel je als speler op een heel actieve manier een game. Je kunt in je eentje of met elkaar 
spelen. Naast rekenen en taal komen ook onderwerpen zoals topografie, klokkijken en gezondheid aan bod.  
Wilt u zien hoe het werkt?  
https://www.youtube.com/watch?v=NW7QUbcLfnk  
 
Tommie Tomato en op smaakavontuur 
De aankomende periode gaan de kinderen op smaakavontuur. Er zullen weer smaaklessen worden gegeven 
en er zal 8 weken lang extra geproefd kunnen worden op de dag dat Tommy Tomato wordt geleverd 
(dinsdagen). Ook voor de kinderen die niet met Tommy Tomato meedoen is er de gelegenheid om een klein 
hapje mee te proeven. Aanstaande maandag zal hier nog meer informatie over worden gedeeld via de Parro-
app. 
 
Wist je dat?! 
Met vijf snoeptomaatjes zit een kind al op de helft van 

zijn of haar groentebehoefte voor de hele dag! 
 
De Vreedzame School 
We zijn gestart met blok 3 van de ‘De Vreedzame School’. In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor 
elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen 
elkaar’. Zie de bijlage voor meer informatie. 
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Nieuws van buiten 
Sportservice Haarlemmermeer: beweegmix 
Team Sportservice organiseert voor kinderen in groep 4 tot en met 8 de Beweegmix Kids -gericht op dagelijks 
bewegen. Tijdens deze gratis activiteit staat het dagelijks bewegen op een leuke en speelse manier centraal. 
Zie de bijlage voor meer informatie! 
 
Bijlagen: 

- Vreedzame school blok 3 
- Beweegmix 
- Kindercoaching met paarden. 

 


