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Wist u dat…

Wie is er jarig?

…De Bosrank vanaf woensdag vier afvalstromen in
de klas scheidt? Te weten: papier, plastic, gft, en
restafval.

16 juni Mohamed

7 jaar

17 juni Eslem

12 jaar

18 juni Ayla

6 jaar

19 juni Casper

8 jaar

20 juni Juwayriya

8 jaar

Afgelopen woensdag hebben alle groepen een
leerzame dag gehad. De dag begon met een
speech van wethouder Nederstigt in de aula aan
alle kinderen over het waarom en het belang van
het scheiden van afval.
Door NMCX waren er verschillende educatieve
activiteiten georganiseerd. Er was een
theatervoorstelling voor de kinderen van groep 1
,2 en 3 . Deze ging over het behoud van de natuur
door je rommel in de prullenbak te gooien. Groep
4 tot en met 8 hebben indrukwekkende
voorlichting gehad over de plastic soep en hoe we
die met z’n allen tegen kunnen gaan. Deze
groepen zijn ook de wijk in geweest om zwerfafval
op te ruimen.

Van harte gefeliciteerd!!!

Alle kinderen waren erg enthousiast en zijn
gedreven om hun best te gaan doen voor het
milieu!
…Wij op woensdag 27 juni vanaf 10:00 uur een
multiculurele ochtend organiseren?
We zullen deze ochtend in de aula gezellig samen
gaan genieten van allerlei lekkere hapjes uit
verschillende landen en culturen die wij op school
hebben! Dus van een blokje kaas tot een bara, van
een loempia naar een pannenkoekje, van
couscous tot sushi! Samen eten is gezellig en
verbindt!
Als u het leuk vindt om iets te maken voor deze
ochtend wat bij uw achtergrond of cultuur past,
geeft u dit dan op bij de leerkracht!
….Er aankomende woensdag 13 juni een
buitenspeeldag georganiseerd wordt bij ons voor
op het parkeerterrein door Sportservice
Haarlemmermeer? De gehele dag is de
parkeerplaats voor de Boskern afgesloten voor
auto’s. Het is wel mogelijk de oprit te gebruiken
en de route naar het geasfalteerde sportveld
voor de Bosbouwers op te rijden. Deze uitrit aan
de kant het geasfalteerde sportveld blijft ook
vrij(zie foto).
In de bijlage vindt u hier meer informatie over.

Belangrijke data: Check
ook onze DigiDuif agenda!
12-6 t/m 15-6
 Avondvierdaagse
Dinsdag 12-6
 Laatste atelier
Woensdag 13-6
 Buitenspeeldag
Vrijdag 15-6
 Studiedag: alle
leerlingen vrij.
Zaterdag 16-6
 Atletiekdag gr 3t/m
8
Maandag 18 juni
 20:00 uur informatie
avond over
schooltijden
Woensdag 20 juni


Koffie ochtend :
thema: sociaal makelaar
van Meerwaarde heeft
info over financiele
vraagstukken.

Donderdag 21 juni
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Susanne Pedersen.

 Kids for kids:
sportdag groep
6/7/8
Zaterdag 23 juni


NK schoolhandbal in

Arnhem groep 7/8.

