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In deze nieuwsbrief:

Alleen maar leuke activiteiten op De Bosrank!
DigiDuif wordt SocialSchools 3.0

belangrijke data en Verjaardagen
Beste ouders/ verzorgers,
Terugkijken op schoolreis groepen 1 t/m 6 en kamp
groep 7/8.
Het schoolreisje naar Amersfoort was heel erg leuk!
We hadden geluk met het weer en het Dierenpark was
super! De kinderen hebben genoten van de giraffen,
beren, olifanten en tijgers, maar ook de verschillende
soorten aapjes, vlinders en spannende reptielen waren
gaaf om te zien! Maar we hebben ook heerlijk
gespeeld in de mooie speeltuin die er was!
Het kamp van groep 7/8 is, als ik dit schrijf, bijna ten
einde. Regelmatig krijg ik leuke foto’s en berichten
door uit Otterlo. U kunt deze ook op onze
facebookpagina bekijken. Zo te lezen en te zien
hebben ze het erg naar hun zin. Er is af en toe een
flinke bui gevallen, maar tijdens de activiteiten die
gepland stonden, zoals de vossenjacht met alle
leerkrachten, het levend stratego ’s avonds op de hei,
de survivalactiviteit en de vlottenbouwrace was het
gelukkig droog!

Wie is er jarig?
18-6 Ayla 7 jaar
19-6 Casper

9 jaar

20-6 Juwayriya

9 jaar

27-6 Thiago

8 jaar

30-6 Rafaël

7 jaar

Van harte gefeliciteerd!!!

Multi-culti-feest
Zoals ik al in de vorige nieuwsbrief schreef, vieren
wij aankomende vrijdag 21 juni ons multi-cultifeest.
Maakt u ook iets lekkers vanuit uw cultuur voor
dit feest?
Heeft u nog een vlag vanuit uw land die wij
mogen lenen?
Geef dit dan alstublieft z.s.m. door aan de juf.

Belangrijke data komende
periode
Check ook onze DigiDuif agenda!

18-6


Heel Bosrank bakt
14:15 finale

18-6 t/m 21-6


Avondvierdaagse

19-6

Heel Bosrank bakt
Dinsdag 18 juni wordt het bakken geblazen op de
Bosrank! Wie bakt de mooiste en lekkerste taart?
Onder de bezielde leiding van Sana en Sharita
zullen de kinderen van groep 5,6,7, en 8 bakken
totdat ze erbij neer vallen. Om 14:15 uur zijn de
ouders van de groepen 5 t/m 8 van harte
uitgenodigd om de finale mee te maken. In de
jury zitten juf Maud en juf Gery onder leiding van
Meesterbakker Gerard uit Hoofddorp!
We zijn nog wel steeds op zoek naar oventjes die
we kunnen lenen… Mocht u er een hebben staan
die we mogen lenen, wilt u dit dan alstublieft
z.s.m. doorgeven aan juf Marije???
Het belooft een spektakel te worden!!!

Digiduif wordt SocialSchools 3.0
Ons communicatiesysteem DigiDuif gaat over in
SocialSchools 3.0. Dit zal begin juli gebeuren. U
hoeft hiervoor niet veel te doen. Wel is het handig
uw wachtwoord dat u nu heeft voor DigiDuif te
bewaren. Verder info volgt.

Fijn weekend!
Met vriendelijke groet, namens het team,

Susanne Pedersen.



Groep 3 naar Frans
Halsmuseum

21-6


13:00 Multi-culti-feest

24-6


20:00 MR vergadering

25-6


Groep 4/5/6 naar NEMO

27-6


9:00- 15:00
Kids for Kids groep 7/8 in
Nieuw Vennep

