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In deze nieuwsbrief:

Laatste nieuwsbrief dit schooljaar
Verjaardagen
inde vaka

belangrijke data
Beste ouders/ verzorgers,
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van schooljaar
2018-2019. Een jaar waarin we weer veel geleerd en
meegemaakt hebben en plezier hebben gehad. Het is
voorbij gevlogen.
Afgelopen maandagavond en dinsdagochtend hebben
we afscheid genomen van onze groep acht leerlingen.
Het was een spetterende musical waarin alle
leerlingen van groep acht maar ook groep zeven
straalden en zich van hun beste acteerkant lieten zien.
We wensen onze kanjers van groep acht, die dus na de
zomervakantie beginnen aan hun carrière als
brugpieper, heel veel succes en hopen hen en hun
ouders nog eens terug te zien op De Bosrank!
Ik wil u als ouders ontzettend bedanken voor uw hulp
op school het afgelopen schooljaar met versieren,
sportdagen, rijden en begeleiden van uitstapjes en
andere hand- en spandiensten op school. Zonder uw
hulp kunnen deze zeer waardevolle activiteiten niet
doorgaan! We hopen dat we weer op uw hulp kunnen
rekenen volgend schooljaar!

Wie is er in de vakantie jarig?
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Pawelek

11 jaar
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Mandy

11 jaar
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9 jaar
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Mutas

12 jaar
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Arya

10 jaar

25-8

Rayhan

11 jaar

Mohammed

12 jaar

Van harte gefeliciteerd!!!

Van Digiduif naar Social Schools.
Is de overgang naar SocialSchools3.0 bij u goed
gegaan?
Het is erg belangrijk dat u via SocialSchools onze mails
binnen krijgt!!!
Als dit niet het geval is, kom dan na de vakantie
meteen naar ons toe!!! Dan zullen we het samen met u
regelen!!!

Sportservice organiseert in Hoofddorp gratis
sportactiviteiten in de zomervakantie voor
kinderen!!!! Klik de volgende link aan!>>>
https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/ni
euws/gratis-sportactiviteiten-tijdens-zomerspelenkids/

Voor nu wens ik u en uw kind(eren) een heel fijne
vakantie! We zien jullie graag gezond en wel weer op
26 augustus terug!!

Met vriendelijke groet, namens het team,
Susanne Pedersen.

Belangrijke data volgend
schooljaar.
Check ook onze agenda in
SocialSchools 3.0 en de
Socialschools 3.0 app.

Ik stuur u een bijlage met de data
voor volgend schooljaar die wij
nu al weten. Deze staan ook in de
SocialSchools agenda!

Deze data zijn onder
voorbehoud!!!

