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Beste ouder(s)/verzorger(s)
Na een warme start van het
schooljaar is de temperatuur weer
gedaald naar een prettig
leerklimaat!
De eerste schoolweek zit er weer
op en de kinderen komen zo
langzaamaan weer in het normale
ritme.
De Bosbode heeft ook een vast
ritme, deze verschijnt om de week
op vrijdag. De Bosbode bevat de
laatste nieuwsberichten,
aankondigingen van activiteiten en
belangrijke data.
Wij gaan ervan uit dat u iedere
twee weken even de tijd zult
nemen om u zelf hiervan op de
hoogte te stellen.
Wij wensen u en uw kinderen een
gezond, leerzaam en plezierig
schooljaar toe!

Startgesprekken
Volgende week staan de
startgesprekken gepland.
Inmiddels hebben de meeste
ouders hierop ingetekend. Aan de
ouders, die dit nog niet gedaan
hebben, het verzoek om dat
vandaag nog even te doen.
De startgesprekken zijn bedoeld
om kennis te maken met de
nieuwe leerkracht en om de
verwachtingen, doelen en
aandachtspunten voor het nieuwe
schooljaar te bespreken.

Wij hopen dat u samen met uw
kind vooraf hierover nadenkt.
Kinderen vanaf groep 4 zijn
aanwezig bij het startgesprek.

Schoolfotograaf
Op 9 september komt de
schoolfotograaf. Volgende week
ontvangt u een mail met de laatste
informatie die voor u als ouder(s)
van belang is.

Schoolapp
Dit schooljaar zal
er ook weer veel
informatie
toegankelijk zijn
via de schoolapp.
Voor nieuwe
ouders, of ouders
die nog niet
aangemeld zijn is
aan deze Bosbode een extra bijlage
gevoegd over hoe deze app
geactiveerd moet worden.
Mocht het u niet lukken of wilt u
graag hulp hierbij dan is juf Irene
de komende weken op
maandagochtend beschikbaar om
u te helpen.

Schoolbibliotheek
Uw kind leest onder schooltijd
boeken uit onze schoolbibliotheek.
Deze worden twee keer per week
uitgeleend. Om de organisatie
hiervan zo soepel mogelijk te laten
verlopen hebben wij hulp van
ouders. Zij helpen met het uitlenen
en innemen van de boeken.

Dit jaar is er weer plek voor één of
twee hulpouders in de
schoolbibliotheek.
Heeft u interesse stuurt u dan een
mail naar info@debosbouwers.nl.
Voor meer informatie kunt ook
even langslopen bij de
schoolbibliotheek of bij de directie.

Ondersteuning in de
groepen
Deze week is het rooster gemaakt
voor de extra ondersteuning van
leerlingen en groepen. De
onderwijsassistenten en
specialisten in de school zullen het
leerkrachtenteam ondersteunen
op de plekken en momenten waar
dat het meest nodig is. Rondom de
herfstvakantie zullen wij dit
rooster evalueren en besluiten of
er aanpassingen nodig zijn.

Schoolregels
Om onze leerlingen duidelijkheid
en structuur te bieden zijn er
schoolregels. Deze zijn bij de start
van het schooljaar weer in alle
groepen besproken. Veel van deze
regels kunnen de kinderen prima,
zonder hulp van ouders, uitvoeren.
In sommige gevallen helpt het als u
meewerkt. Bijvoorbeeld door met
uw kind op tijd op school te zijn en
de juiste ingang van de school te
nemen. Dat bevordert de
doorstroming en helpt dat de
lessen voor alle kinderen op tijd
kunnen starten. Als er kinderen
later de klas in komen moet er

onnodig informatie herhaald
worden en dat is zonde van de
onderwijstijd.

Schoolinformatie op een rij
Dit jaar zal alle informatie over de
school en het leerjaar iets anders
verstrekt worden dan u gewend
bent. In het kader van de
duurzaamheid en passend bij het
digitale tijdperk, zullen wij de
jaargids en de infoboekjes niet
meer aan alle ouders op papier
verstrekken. Deze zijn via de
website te downloaden.
Hieronder vindt u de directe linken
naar belangrijke documenten.
Jaargids en infoboekjes
Schoolgids
Uw (oudste) kind ontvangt nog wel
een papieren versie van de
schoolkalender. Op deze kalender
staan alle activiteiten die al
gepland zijn vermeld. Ook kunt u
hier alle schoolvakanties en vrije
dagen op zien.
Op de eerste pagina van deze
kalender staat uitgelegd waar u
alle overige benodigde informatie
digitaal kunt vinden.
Let op! Alle data zijn met zorg
gepland, evengoed kunnen er
wijzigingen plaatsvinden die wij
niet voorzien hebben. Het is
daarom belangrijk om altijd de
schoolapp, Bosbode en/of website
in de gaten te houden.

Leerplicht
De eerste verlofaanvragen zijn al
binnengekomen. Hoe graag wij ook
u en uw kinderen een extra vrije
dag of vakantie gunnen, wij
hebben met strikte regelgeving te
maken op dit gebied. Voordat u

een aanvraag voor verlof doet is
het handig om de regels
hieromtrent te lezen. U kunt ze via
deze link bekijken. Zo weet u
vooraf of een verlofaanvraag
mogelijk is.

Vakleerkracht gym

u interesse? U kunt dat voor
maandag 9 september kenbaar
maken bij de leerkracht van uw
kind. Op 16 september zullen de
leerkrachten bekend maken wie,
voor dit schooljaar, de
klassenouders worden.

Mijn naam is Kjeld Laarhuis, ik ben
24 jaar oud en ik geef dit
schooljaar drie dagen per week de
lessen bewegingsonderwijs op de
Bosbouwers. Zelf ben ik vorig jaar
afgestudeerd van de Academie
voor Lichamelijke Opvoeding en ik
heb erg veel zin in dit komende
schooljaar.

Gevonden voorwerpen

Gymmomenten per klas:
2/3
Dinsdagmiddag alleen 3
Vrijdagmiddag 2/3
3
Dinsdagmiddag
Vrijdagmiddag
4
Dinsdagochtend
Vrijdagochtend
5
Dinsdagochtend
Vrijdagochtend
5/6
Dinsdagochtend samen
Donderdagochtend gr 5
Vrijdagochtend gr 6
6
Dinsdagochtend
Donderdagochtend
7A
Dinsdagmiddag
Donderdagochtend
7B
Donderdagmiddag
Vrijdagochtend
8
Donderdagmiddag
Vrijdagmiddag

Belangrijke data!

Klassenouders
Vanaf dit schooljaar gaan wij
werken met klassenouders. Aan
iedere klas willen wij een
klassenouder verbinden. In de
aparte bijlage bij deze Bosbode
kunt u hier meer over lezen. Heeft

Aankomende maandag zijn de
gevonden voorwerpen te bekijken
in de aula van de school. Deze
zullen t/m woensdag blijven liggen
en daarna gaan zij weg. Wij zullen
voor de waardevolle spullen die
overblijven een goede bestemming
zoeken.

In de
week van
2 sept
9 sept
11,12,13
sept
18 sept

Startgesprekken,
vanaf groep 4 met
kinderen erbij.
Schoolfotograaf
Schoolkamp groep 8
Studiedag, leerlingen
vrij

