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In deze nieuwsbrief:

nieuws en mededelingen
Verjaardagen en welkom!
inde vaka

belangrijke data
Beste ouders/ verzorgers,
Oh kom er eens kijken…wat is De Bosrank
weer gezellig versierd!!!
Bij deze willen wij graag alle ouders die afgelopen
woensdag geholpen hebben met het versieren van de
school heel hartelijk bedanken!!! De school ziet er
weer heel gezellig uit! Sint is welkom op De Bosrank!

Dan heb ik een dringend verzoek vanuit alle
leerkrachten: wilt u alstublieft uw kind op tijd naar
school brengen??? Het gebeurt te vaak dat kinderen
na 8:30 uur nog binnenkomen. Dit stoort de andere
kinderen enorm en voor uw kind zelf is het ook
helemaal niet prettig! Na 8:30 uur kunt u de leerkracht
ook niet meer aanspreken, mits dit heel dringend is.
Dit kan voor 8:30 of na 15:00 uur.

Wie is er jarig?
Van harte gefeliciteerd!!!
25 -11

Thiago
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Tayam

11 jaar
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10 jaar
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Op De
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BOSRANK!!!!
Amaal

De eerste ronde ateliers zit er weer op!
Er is weer naar hartenlust gekookt, getimmerd en
toneelgespeeld. Ook de denkspelen vallen goed in
de smaak! De sfeer is heel fijn en gemoedelijk,
kinderen, leerkrachten en hulpouders genieten
allemaal volop. En de resultaten mogen er ook
wezen!

Belangrijke data komende
periode
Check ook onze DigiDuif agenda!

19-11


Musical groep 6 in De
Meerse vanaf 18.30
uur.

26-11 en 27-11

De Dromenstelers.
De spanning loopt behoorlijk op voor onze groep
5/6 leerlingen. Aanstaande maandag zullen zij
schitteren in de musical ‘De dromenstelers” in De
Meerse. Waarbij het Spaarne gasthuis in
samenwerking met het Adamas inloophuis kanker
bespreekbaar wil maken tijdens een interactieve
en educatieve avond voor het hele gezin!
Er zijn nog steeds kaarten te bestellen via
www.demeerse.nl
Aan de repetities te horen belooft het een
spetterende avond te worden.

Oudergesprekken.
26 en 27 november zijn er weer oudergesprekken.
De inschrijvingen via Digiduif zijn hiervoor al
geopend en u heeft daarvoor een uitnodiging in
uw email gekregen. Het inschrijven kan t/m
woensdag 21 november 12.00!

Met vriendelijke groet, namens het team,

Susanne Pedersen.



Oudergesprekken

Inschrijven via Digiduif t/m
woensdag 21-11 12.00! Zie
uitnodiging in uw mail!

27-11


Schoen zetten op
school.

