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In deze nieuwsbrief:

Leuke, leerzame projecten en activiteiten de komende tijd!
Verjaardagen
inde vaka

belangrijke data
Beste ouders/ verzorgers,
De komende tijd gaan we naast het leren lezen,
rekenen etc. ook aan de slag met andere nuttige, leuke
en leerzame activiteiten.
Ateliers
We zijn weer aan een nieuwe ronde ateliers begonnen.
Juffen, meester en vooral de kinderen genieten op
deze gezellige en leuke dinsdagmiddagen. De kinderen
leren bij juf Marije over schilder- en tekentechnieken
van Van Gogh tijdens de schilderlessen. Bij juf
Jacqueline leren we hoe we een hamer horen te
gebruiken en daar komen dan ook nog eens leuke
werkjes uit voort! Bij moeders Sana en Sharita leren
we hoe je groente en vlees bereidt en dat smaakt
uiteindelijk ook nog eens lekker! Bij meester Peter
worden de hersens flink aan het werk gezet met
denkspelen, en dan heb ik het nog niet eens gehad
over wat we allemaal bij de drama en ict-workshops
leren! Leerzaam en leuk dus! De mooie kunstwerken
die voortkomen uit de ateliers kunt u bewonderen in
de aula!

Wie is er jarig?

30-1

Berkan

8 jaar

3-2

Yassin

12 jaar
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Arisha

7 jaar

Safae

8 jaar

Hamse

10 jaar

9-2

Van harte gefeliciteerd!!!

Pier K audio-visueel workshops.
De komende weken worden er in alle groepen op
school workshops verzorgd door medewerkers van
Pier K met het thema audio-visueel. Dit houdt in dat er
gewerkt wordt met tv-, film-, radio- en opname
technieken. Dat is weer eens heel wat anders!

Belangrijke data komende
periode
Check ook onze DigiDuif agenda!

29-1

Leesbevordering.
Alsof dat alles nog niet genoeg is, staat op De Bosrank
de komende periode ook leesbevordering en
leesplezier op het programma. Op De Bosrank weten
we dat lezen erg belangrijk is voor de ontwikkeling van
kinderen. Daarom hebben wij ook een goede
samenwerking met de Centrale Bibliotheek
Haarlemmermeer. Samen met de bibliotheek zullen de
leerkrachten de komende weken activiteiten verzorgen
om lezen onder de aandacht te brengen en de
kinderen er enthousiast voor te maken. Dit project
heet De Rode Draad.
We willen heel graag u vertellen hoe belangrijk het is
dat kinderen lezen en wat u als ouder er aan kan doen
om dit te bevorderen bij uw kind. Daarom heeft school
Mevrouw Blijleven van de Centrale Bibliotheek
gevraagd om een ouderochtend te organiseren bij ons
op school. Deze vindt plaats op vrijdag 1 maart om
8:40 tot 10:00 uur. We hopen dat u erbij bent!!!

•

Groep 7/8 bezoek aan
bibliotheek.

•

Luizencontrole.

6-2

Let op:
15-2
•

Studiedag, alle
leerlingen vrij.

16t/m 24 -2
•

Voorjaarsvakantie
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•
Met vriendelijke groet, namens het team,

Susanne Pedersen.

Studiedag, alle
leerlingen vrij.

