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Voortgangsgesprekken
In de week van 25 november vinden
de voortgangsgesprekken plaats.
Deze gesprekken zijn op
inschrijving, en dus niet verplicht.
Als u zich inschrijft voor een gesprek
dan gaan wij ervan uit dat u een
onderwerp heeft dat u graag met de
leerkracht van uw kind wilt
bespreken. Mocht de leerkracht zelf
iets met u willen bespreken dan
heeft u daar een mail over
ontvangen.
Vanaf maandag kunt u voor de
gesprekken intekenen op de lijst bij
het lokaal van uw kind.

Thema avond sociale media
en opvoeding
Gisteravond was de jaarlijkse thema
avond. Dit keer over sociale media
en opvoeding. De ouders die
aanwezig waren hebben
enthousiast gereageerd op de
inhoud van de avond. Ook hebben
ouders laten weten het jammer te
vinden dat zij er niet bij konden zijn.
Er is vraag naar een tweede
moment bijvoorbeeld op de
vrijdagochtend. Hier moeten wij
intern over overleggen, dit wordt
vervolgd.
Vandaag krijgen alle leerlingen,
vanaf groep 4 een informatiegids
over mediawijsheid mee naar huis
en bij deze Bosbode zit ook een
flyer die Fetske Verhagen naar
aanleiding van deze avond heeft
gemaakt.

Op deze manier hopen wij alsnog te
kunnen voorzien van belangrijke
informatie.
U wilt toch ook dat u kind veilig
online gaat?

Op dit moment worden alle
mogelijke modellen zorgvuldig
bestudeerd en de plus- en
minpunten naast elkaar gelegd. Het
huidige model wordt daar ook in
meegenomen.

Fietsen op schoolplein
Hierbij het verzoek om, indien van
toepassing, met uw kind te
bespreken dat het niet de bedoeling
is om op het schoolplein te fietsen.
Er ontstaan soms gevaarlijke
situaties wanneer oudere kinderen
tussen de jongere kinderen
doorfietsen. Alvast hartelijk dank
voor uw medewerking.

Schooltijden
Vorig schooljaar is er een enquête
afgenomen over de schooltijden.
De uitkomst van deze enquête laat
zien dat verder onderzoek naar
andere schooltijden zinvol is.
Het proces ziet er, in het kort, als
volgt uit:
- Team en MR onderzoeken de
beschikbare onderwijstijdenmodellen en maken een keuze.
- Naast ons huidige model worden
2 à 3 nieuwe modellen aan u
voorgelegd zodat u meer
informatie heeft over wat dit zal
betekenen. Hiervoor zal er een
informatieavond plaatsvinden.
- Er volgt een stemming onder de
ouders van de school.
- Er wordt bekend gemaakt welk
onderwijstijdenmodel volgend
schooljaar toegepast gaat
worden.

Sinterklaas
Morgen is het zover! Sinterklaas
komt aan in Nederland. Daarmee
breekt een gezellige maar ook
spannende periode aan voor veel
kinderen. Op school willen wij het
natuurlijk vooral heel gezellig
houden! Daarom zijn er allerlei
activiteiten gepland. Zo zijn vandaag
al de lootjes getrokken voor het
maken van een surprise.
Over de planning van al deze
activiteiten heeft u een aparte mail
ontvangen. In deze nieuwsbrief
hebben wij nog even de belangrijke
data voor u opgenomen.

Uitvoering gitaarlessen
Op maandag 18 november zullen de
kinderen, die deel hebben genomen
aan de gitaarlessen, een uitvoering
verzorgen voor hun ouders.
Heeft uw kind meegedaan? Dan
bent u van harte welkom om te
komen kijken. De uitvoering vindt
na schooltijd plaats in de aula van
onze school.

Facebook
Bent u al lid van onze Facebookpagina?

Met regelmaat plaatsen wij hier
berichten over activiteiten in onze
school. Leuk als u ook lid wordt!

Schoolapp
Wij zien dat nog steeds veel ouders
niet aangemeld zijn voor de
schoolapp. Ook via dit kanaal is veel
informatie beschikbaar over de klas
van uw kind, zijn de nieuwsbrieven
direct te lezen, krijgt u toegang tot
de schoolkalender en indien
gewenst ontvangt u pushberichten
van belangrijke informatie.

Wilt u ook toegang tot deze
besloten app? U kunt via een mail
naar info@debosbouwers.nl de
inloggegevens ontvangen.

Woe 4
dec

Do 5 dec

Belangrijke data
Ma 18 nov Versieravond+
inpakavond vanaf
19:00 uur op school
Di 26 nov Schoenzetten
Di 3 dec
Surprises mee naar
school (gr 8)

Surprises mee naar
school (gr 5 t/m7)
Tentoonstelling
surprises 11.45 uur
Sinterklaasfeest op
school

Fijn
weekend!

