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In deze nieuwsbrief:

Wist u dat...?

verjaardagen
belangrijke data komende tijd
Wist u dat…

Wie is er jarig?

…er maandag (Pasen) én dinsdag
(studiedag) geen school is?

1 april

Abdulmalik

5 jaar

14 april

Enes

8 jaar

….We een heel gezellig paasontbijt hebben
gehad?
De kinderen hebben genoten van de lekkere
broodjes, matses en eitjes. Dit alles mogelijk
gemaakt door uw ouderbijdrage! De ouders van
de ouderraad hebben de boodschappen gedaan
en de leerkrachten hebben voor de gezelligheid
gezorgd! We hebben een spannende eitje-tik
wedstrijd gehouden en de winnaar van eitje-tik
de Bosrank 2018 is geworden: Jaelin! Met een
eervolle vermelding voor Abdihakim! Van harte!!!
… We daarna een fantastische playbackshow
hebben gehad? De sfeer was geweldig en de
optredens bulkten van het talent! Het publiek
deed gezellig mee met alle liedjes en nieuwe
dansmoves, kortom, een super leuke ochtend!

Van harte gefeliciteerd!!!

Op 2 april wordt Thaizaro 4 jaar en
daarom komt hij, na een paar keer
wennen, vanaf woensdag echt bij ons
op school! Welkom Thaizaro! We
wensen je een fijne en leerzame
Bosranktijd toe!

...we nog steeds hulpouders zoeken voor de

Belangrijke data:

sportdag op donderdag 26 april?

Check ook onze DigiDuif
agenda!

Bent u vrij op deze ochtend en vindt u het leuk om
bij een sport onderdeel te staan? Meldt u zich dan
alstublieft aan bij de leerkracht.
Ook voor de schoolbibliotheek zoeken we nog
hulpouders. U kunt zich bij mij of Chanelva,
moeder van Quina en Josiah, aanmelden!

Maandag 2 april
 Tweede paasdag:
Alle leerlingen vrij.
Dinsdag 3 april:
 SOPOH studiedag
Alle leerlingen vrij
Woensdag 4 april
 Schoolvoetbal
Meisjes/jongens gr
5/6
Donderdag 5 april
 Groep 7 theorie
verkeersexamen
Vrijdag 6 april

We wensen u en de kinderen heel
fijne paasdagen!!!
Tot woensdag 4 april!

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Susanne Pedersen

 8:45 Koffie-ochtend
Dinsdag 10 april


Groep 8 onder
schooltijd naar Lente
feest Kaj Munk College.

Woensdag 11 april
 Schoolvoetbal:
Finale gr. 8 jongens.
 Jinc stage gr. 7/8

De volgende nieuwsbrief
ontvangt u op 13 april.

