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25 mei 2018

In deze nieuwsbrief:

Wist u dat...?

Verjaardagen
Belangrijke data komende tijd
Wist u dat…
…Er weer ontzettend veel is om trots op de
Bosrank te zijn? De leerlingen van groep 8 hebben
met elkaar een gemiddelde van 81,8 gescoord op
de IEP eindtoets. Het landelijk gemiddelde ligt op
81. Dat is dus hartstikke knap!!!! Gefeliciteerd
jongens en meiden!!!

Wie is er jarig?
28/5 Muna

10 jaar

31/5 Taim

6 jaar

1/6

…Leerlingen van groep 7 en 8 regionaal

…Leerlingen van de groepen 3 en 4 een heel fijne
beeball middag hebben gehad afgelopen
woensdag? Ook zij hielden de Bosrankspirit hoog
en hebben heel sportief gespeeld!
…Wij vanaf 6 juni ál het afval gaan scheiden? Als

8 jaar

Hania

11 jaar

Abdirahman 10 jaar

kampioen schoolhandbal zijn geworden? Wat
fantastisch!! Maar wat nog geweldiger is, is dat ze
zo sportief gespeeld hebben! That’s de
Bosrankspirit! Op 23 juni mag er mee gedaan
worden met de landelijke kampioenschappen,
wordt vervolgd....

Thalia

4/6

Quiana

9 jaar

Van harte gefeliciteerd!!!

….er vanaf 6 juni na schooltijd een dam- en
schaaktoernooi wordt georganiseerd op school?
Kinderen die zich daarvoor hebben opgegeven,
gaan strijden voor de Bosrank eer!

Belangrijke data:

…Wij vanaf 6 juni ál ons afval gaan scheiden?
Als school hebben we een belangrijke
voorbeeldfunctie en wij willen graag onze
kinderen meegeven dat het belangrijk is om zuinig
met de aarde om te gaan! Om dit aan onze
kinderen over te brengen, starten we 6 juni het
afval scheiden met een milieudag op school. In
samenwerking met NMCX (centrum voor educatie
in duurzaamheid) zullen er deze ochtend allerlei
activiteiten zijn voor alle groepen om de duurzame
boodschap over te brengen.

29 mei

Voor één activiteit vragen wij uw hulp. De
kinderen vanaf groep 4 gaan met de leerkracht,
begeleider en ouders de wijk in om zwerfafval te
verzamelen. Deze activiteit duurt ongeveer drie
kwartier.

Bent u op woensdagochtend 6 juni in de
gelegenheid om te helpen, wilt u zich dan
a.u.b. opgeven bij de leerkracht? De
leerkracht vertelt u dan om welke tijd het zal gaan.
Voor deze dag hebben we de wethouder
uitgenodigd. We hopen dat hij er deze ochtend bij
zal zijn.

Check ook onze DigiDuif
kalender

 Middag: atelier
31 mei
 sportdag groep 1
t/m 3 (gewone
schooltijden, op
school)
1 juni
 koffie-ochtend
5 juni:
 Middag: atelier
6 juni
 milieudag
7 juni
 MR vergadering
20:00 uur

Tot slot: vergeet u niet het schoolreisgeld
(25euro) te betalen bij de leerkracht voor 31
mei!!!

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Susanne Pedersen.

De volgende nieuwsbrief
ontvangt u op 8 juni.

