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Wist u dat…
…juf Denise geslaagd is voor haar

stage-assessment?
Van harte gefeliciteerd juf Denise! Volgende week is
juf Denise voor het laatst bij ons op school. We
wensen haar heel veel succes met de laatste loodjes
van haar studie!

…De kinderen van groep 7/8 afgelopen zaterdag
23 juni fantastisch goed gespeeld hebben op het
NK schoolhandbal in Arnhem? Ze hebben drie van
de vijf wedstrijden gewonnen. Hierdoor plaatsten
ze zich niet voor de finales, maar toch vinden we
dit een fantastische prestatie! Het is nog niet
eerder in de geschiedenis van De Bosrank
voorgekomen dat De Bosrank zich plaatste voor
een NK!!! We zijn dus supertrots!!! Het was een
gezellige en sportieve dag, met lieve ouders die
kwamen aanmoedigen en die gereden hebben.
Ouders: heel erg bedankt voor het rijden!

Wie is er jarig?
26-6

Shiven

13 jaar

27-6

Thiago

7 jaar

30-6

Rafael

6 jaar

1-7

Abdihakim

9 jaar

Jama

7 jaar

Mohamed

14 jaar

Ajlan

7 jaar

Karol

11 jaar

10-7

Faris

6 jaar

12-7

Shad

11 jaar

4-7

Van harte gefeliciteerd!!!

Ook juf Maud, juf Susanne Pedersen en die gekke
juf Marije die helemaal vanuit de Ardennen was
gekomen, waren van de partij, want ook zij wilden
deze gebeurtenis voor geen goud missen! We
willen vooral Joey heel erg bedanken voor het
coachen van onze toppers!!!
…De multiculti-ochtend afgelopen woensdag een
groot succes was? Lieve ouders heel erg bedankt
voor het maken van alle lekkere hapjes uit Turkije,
Koerdistan, Marokko, Polen, Suriname, Friesland,
Somalië, Syrië, Vietnam en vast nog een boel
andere landen die ik ben vergeten. De kinderen(en
meester Peter) hebben er van gesmuld! Op De
Bosrank hebben we kinderen die afkomstig zijn uit
meer dan 20 landen! Dat vinden wij een enorme
rijkdom. Samen eten verbindt en dat was goed te
merken woensdag. Het was heel gezellig!

Schooltijden.
De MR heeft u gevraagd te stemmen over het
voorstel om de schooltijden aan te passen. Zij
heeft op basis van de stemming een positief
advies aan ons gegeven. In de bijlage vindt u een
terugkoppeling van de MR over de stemming. Wij
zijn ons nu aan het beraden wat wij gaan doen.
Ook al hebben wij een positief advies gekregen,
het besluit is nog niet genomen. Wij gaan hier
zorgvuldig mee om en willen zo’n beslissing niet zo
maar nemen. Binnen twee weken zullen wij een
besluit nemen, zodat u uiteraard voor de
zomervakantie duidelijkheid heeft.

Vraag.
Vorige week heeft u de groepsindeling voor
volgend schooljaar ontvangen. Ik wil u nogmaals
meegeven dat de leerkrachten en ik altijd bereid
zijn om uw vragen te beantwoorden. U kunt altijd
een afspraak met ons maken!

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Susanne Pedersen.

Belangrijke data:
Check ook onze DigiDuif
agenda!
Maandag 2 juli:


Schoolreis groep 1 t/m
7

Dinsdag 3 juli:


Studiedag: alle
leerlingen vrij.

4,5,6 juli:


Kamp groep 8

woensdag 11 juli


Juffendag groep 1/2/3

Vrijdagavond 13 juli:


Disco groep 8.

De volgende nieuwsbrief
ontvangt u op 13 juli.

