Nieuwsbrief

20 juli 2018

In deze nieuwsbrief:

afscheid...
Verjaardagen in de vakantie
inde vaka

vrije dagen volgend schooljaar

Beste ouders/ verzorgers,

Wie is er jarig?

Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar!

31 juli

Pawelek

10 jaar

Afgelopen maandagavond hebben we afscheid
genomen van onze groep acht leerlingen… Na vele
jaren op de Bosrank onderwijs te hebben genoten
gaan ze dan nu onze school verlaten… Ouders,
opa’s, oma’s, broers en zussen en andere
familieleden hebben genoten van een
spetterende musical! En afgelopen dinsdag
hebben we met alle kinderen van school de
‘pubers’ uitgezwaaid…

7 augustus

Mandy

10 jaar

9 augustus

Anay

8 jaar

10 augustus

Mutas

11 jaar

14 augustus

Arya

9 jaar

25 augustus

Rayhan

10 jaar

Mohamed

11 jaar

Wij willen de ouders van de aankomende
brugpiepers bedanken voor al het vertrouwen dat
zij al die jaren in ons gehad hebben. We zijn heel
trots op deze kanjers en wensen hen en hun
ouders ontzettend veel geluk in de toekomst en
op het voortgezet onderwijs!

Van harte gefeliciteerd!!!

Terugkijkend op schooljaar 2017-2018 kunnen we
zeggen dat het een roerend jaar is geweest…
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van
onze collega René Jungerius. Samen met u als
ouders hebben we hier een warme invulling aan
kunnen geven.
We hebben ontzettend veel geleerd afgelopen
jaar en dit niet alleen uit de boeken… We hebben
verschillende educatieve, culturele, sportieve en
leuke uitstapjes mogen doen en dit was niet
mogelijk geweest zonder uw hulp als ouder bij het
begeleiden en het vervoeren van de kinderen.
Onze hartelijke dank hiervoor! We hopen volgend
schooljaar ook weer van uw hulp gebruik te
mogen maken als dit nodig is!

Vrije dagen en vakanties volgend
schooljaar: (Wijzigingen
voorbehouden.) Check ook onze
DigiDuif agenda!
2018:
3 september

eerste schooldag

10 oktober
leerlingen vrij

studiedag, alle

22 t/m 27 oktober herfstvakantie
21 december
uit.

24 december t/m 4 januari
Kerstvakantie
2019

Zoals u weet zullen wij ook afscheid nemen van juf
Kim Lightstone. Ze wil graag nog iets aan u kwijt.

9 januari
leerlingen vrij

Lieve kinderen en ouders van de Bosrank,

18 januari
leerlingen vrij

Via deze nieuwsbrief wil ik jullie graag
bedanken. Zoals de meesten van jullie
weten, ga ik volgend schooljaar op een
school dichterbij mijn woonplaats werken.
Vijf jaar geleden begon ik als lio-stagiaire
op de Bosrank in groep 2/3. Daarna heb ik
verschillende groepen mogen draaien en heb
ik veel kinderen die nu op de Bosrank
zitten in de klas gehad. Ik heb het erg naar
mijn zin gehad en heb veel leuke momenten
mogen meemaken. Ik ga de Bosrank echt
missen. De lieve kinderen, de leuke collega’s
en de gezellige ouders. Ik wens jullie een
fijne vakantie en alvast een mooi nieuw
schooljaar, waarin ik vast een keer
langskom om te kijken hoe het met jullie
allemaal gaat.
Liefs juf Kim.

12:00 alle leerlingen

15 februari
leerlingen vrij

studiedag, alle
studiedag, alle
studiedag, alle

18 t/m 22 februari voorjaarsvakantie
25 februari
leerlingen vrij

studiedag, alle

20 maart
leerlingen vrij

studiedag, alle

18 april 12:00 uur alle leerlingen uit.
19 april t/m 5 mei meivakantie
6 mei
leerlingen vrij

studiedag, alle

30 mei Hemelvaartsdag en 31 mei alle
leerlingen vrij
5 juni
leerlingen vrij

studiedag, alle

10 juni tweede Pinksterdag, alle
leerlingen vrij
11 juni studiedag, alle leerlingen vrij
12 juli alle leerlingen 12:00 uur uit.

We zullen haar enorm missen en wensen haar veel
succes en geluk op haar nieuwe school!

Zomervakantie
13 juli t/m 25 augustus 2019

,
Susanne Pedersen.

Tot slot wens ik u een heel fijne vakantie toe! Geniet van uw kinderen en van de
vrije ochtenden zonder stress…
We zien alle kinderen graag 3 september weer gezond en uitgerust terug voor
een fantastisch nieuw schooljaar!!!

Met vriendelijke groet,

Namens het team,
Susanne Pedersen.

