Nieuwsbrief

13 april 2018

In deze nieuwsbrief:

Wist u dat...?
Opvoedondersteuning en andere diensten in Overbos
Verjaardagen

Belangrijke data komende tijd

Wist u dat…
……Alle leerlingen uit groep 7 hun theorie
verkeersexamen gehaald hebben? Gefeliciteerd!
…De jongens van groep 7/8 tweede zijn geworden
van Hoofddorp bij het schoolvoetbaltoernooi? Wij
zijn super trots, maar vooral ook op de sportieve
houding die deze kanjers hebben laten zien.
…We weer een fijne koffie-ochtend gehad
hebben? Helaas waren er maar vier (!) ouders,
maar samen zijn we wel weer tot goede ideeën
gekomen, waarover hopelijk snel meer!
…De Jinc stage van groep 7/8 ook weer geweldig
was? De kinderen mochten even ervaren hoe het
is om te werken bij Albert Heijn of bij restaurant
La Place.
…Er na onze oproep gelukkig nog wat ouders zich
hebben aangemeld om te helpen bij de sportdag!
A;lvast heel erg bedankt!

Wie is er jarig?
14 april

Enes

8 jaar

16 april

Nontarat

11 jaar

19 april

Josiah

12 jaar

Van harte gefeliciteerd!!!

Wat geweldig! Alvast bedankt!

Welkom:

Maatschappelijke Diensten in Overbos.

17 april:

Tijdens de koffie-ochtend hadden we bezoek van
de sociaal makelaar en opvoedondersteuner van
Meerwaarde. Zij vertelden ons wat er in de wijk
allemaal te halen valt op het gebied van
opvoedondersteuning en maatschappelijke hulp.

Welkom op de Bosrank! We
wensen je een fijne en leerzame
Bosranktijd toe!

In de Boskern, buurtwijkcentrum naast de school,
zijn er elke dag gezellige activiteiten voor
volwassenen, deze zijn ingezet om elkaar te
ontmoeten en om verveling en eenzaamheid
tegen te gaan. Het weekrooster kunt u vinden in
de bijlage, of op de website van meerwaarde, bij
Hoofddorp west. Of via de volgende link:
https://www.meerwaarde.nl/activiteiten?buurt=w
elzijn-in-de-buurt/hoofddorp-west.
Op het gebied van opvoedondersteuning is er
veel:
Een korte opsomming:







Voor kleine kinderen en hun ouders is er
spelenderwijs leren via de STAP
programma’s,
Opvoedondersteuning: HOME-START,
Triple-P
Taalondersteuning voor kinderen:
meerbabbels, voorleesexpress,
Voor kinderen en ouders die te maken
hebben met scheiding: JES-programma’s.
Sociale weerbaarheidstrainingen.

Bekijk voor het gehele aanbod de folder in de
bijlage!
Voor hulp bij het aanvragen van toeslagen, of
hulp bij het op orde maken van uw administratie
of andere budget en/of financiële vragen is er
Pluspunt in de Boskern op dinsdagochtend en
donderdagmiddag. Zie de activiteitenkalender, of
loop gewoon eens binnen.

Devrim

Ouders hebben aangegeven dat zij gezellige
activiteiten voor kinderen missen. De sociaal
makelaar Mery heeft gezegd dit mee te nemen.
Kijk voor meer informatie op de website van
meerwaarde. www.meerwaarde.nl

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Susanne Pedersen

Belangrijke data:
Check ook onze DigiDuif
agenda!
Volgende week laatste
week schoolfruit.
17 en 18 april:
 Eindtoets IEP groep
8
 Advieswijzer groep 7
23,24,25 april
 Inschrijven
avondvierdaagse op
school na schooltijd
(zie brief).
26 april
 Sportdag groep 4
t/m 8
Op de atletiekbaan
Hoofddorp.
(Arnolduspark)
Continurooster :
8:40 -13:00.
Lunchpakket mee.
 Groepen 1/2/3
normale schooldag!
27 april
 start meivakantie.
14 mei weer naar school

De volgende nieuwsbrief
ontvangt u op 26 april.

