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...eerste nieuwsbrief
Ziekte juf Amber, afscheid juf Marjolijn

gymtijden, gevonden voorwerpen.

Beste ouders/ verzorgers,
Hierbij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe
schooljaar!
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft
gehad en uitgerust en gezond aan het nieuwe
schooljaar kan beginnen. Inmiddels zijn wij alweer
een weekje bezig om de school in orde te maken
zodat we op maandag fris en fruitig kunnen
starten.
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Ziekte juf Amber, afscheid juf Marjolijn.
Juf Marjolijn Stellingwerf heeft een nieuwe baan
aangenomen op basisschool Dik Trom in
Hoofddorp. Sinds 2013 heeft juf Marjolijn zich met
hart en ziel ingezet om de kleuters van de Bosrank
extra ondersteuning of uitdaging te bieden. Voor
ateliers en de eindmusical konden wij altijd op
haar rekenen. Hoewel dit een enorm gemis is voor
De Bosrank, wensen wij haar veel werkplezier

Van harte gefeliciteerd!!!

en geluk op haar nieuwe werkplek.

Belangrijke data:

Gelukkig zal juf Maroussia het werk van juf
Marjolijn overnemen. Juf Maroussia is dus vanaf
maandag elke dag bij ons op school.
We zullen op vrijdag 21 september in de middag
op school afscheid van juf Marjolijn nemen. U kunt,
als u daar behoefte aan heeft, haar dan nog even
gedag zeggen.

Check ook onze DigiDuif
agenda!

Helaas hebben wij in de vakantie te horen
gekregen dat juf Amber zich niet goed voelt. Ze is
nu niet in staat om haar werk op te pakken.
Dit betekent dat er voor groep 3 op woensdag en
vrijdag een invaller voor de groep staat. Die
hebben wij gevonden in juf Jacqueline van Alphen,
die vanaf dit schooljaar ook zoals u weet, voor vast
start op dinsdag in groep 1/2.
Juf Amber zou ook ondersteunen in groep 4/5.
Meester Peter en juf Maroussia zullen nu hun
ondersteuningstijd verdelen over de groepen. We
wensen juf Amber heel veel beterschap!

Nog even een wist-u-datje….
Wist u dat…Meester Peter in de vakantie opa is
geworden van een kleindochter? Moeder en
dochter (en opa) maken het goed. We wensen
meester Peter heel veel “opa geluk”!

Gymtijden schooljaar 2018-2019 .
De groepen 3 t/m 8 krijgen op maandag en
donderdagochtend gym.
Aanstaande maandag 3 september starten we hier
meteen mee! Dus hup, meteen de gymspullen mee
op de eerste schooldag!

Gevonden voorwerpen.
In de vakantie hebben we veel jassen, tassen, en
gymkleding van de kapstokken gehaald. Deze week
liggen ze nog in een krat bij het lokaal van gr 5/6,
juf Marije, volgende week zullen we de spullen
wegdoen.
Een fijn en leerzaam schooljaar toegewenst!
Susanne Pedersen.

Susanne Pedersen.
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luizencontrole

Willen de luizenmoeders zich
a.u.b. bij mij melden?
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afscheid Juf Marjolijn

24,25-9
kennismakingsgesprekken/zorg
gesprekken(niet voor alle
leerlingen).
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Handbaltoernooi groep 5/6
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13:00

Handbaltoernooi groep 7/8
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Informatie avonden:
18:00-19:00 groep1/2,3,4/5
19:15-20:15 groep 5/6, 7/8
20:15-21:00 algemene info.
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Badmintontoernooi op school.
Hulpouders gevraagd!!

