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Wist u dat…
…Bij de RTLnieuws scholentest behaalde De

Bosrank wederom de hoogste score van de 24
scholen uit Hoofddorp!! Een score van maar liefst
een 8,2 (gemiddelde is een 7). De onderzoeksredactie
onderzocht de scores van basisscholen op de
eindtoetsen in groep 8 over de afgelopen drie jaar.
Daarbij is rekening gehouden met de achtergrond van
leerlingen, zodat scholen beter te vergelijken zijn en
wordt er gekeken hoe de leerlingen zich hebben
ontwikkeld in de afgelopen 8 jaar. Uiteindelijk zijn alle
scholen voorzien van een rapportcijfer op basis van
hun scores ten opzichte van vergelijkbare scholen. Hoe
trots kan je een schooldirecteur maken? Alle hulde aan
de leerkrachten en leerlingen van De Bosrank! Zo zie je
maar weer: op De Bosrank, daar gebeurt het!
….het leesbevorderings programma van de Centrale
Bibliotheek “De Rode Draad” in de groepen al een paar
weken aan de gang is en nog een paar weken zal
duren?
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Van harte gefeliciteerd!!!

Henny Blijleven van de Centrale Bibliotheek
vertelde vrijdag op school hoe je het beste samen
met je kind leuke boeken kan uitzoeken. Lezen is
erg belangrijk voor de taalontwikkeling van
kinderen. Hoe meer kinderen lezen, hoe meer
woorden ze leren en hoe meer ze leren te
begrijpen wat ze lezen, wat zeer belangrijk is op
school en in hun verdere leven. Daarom is het
belangrijk dat de leerlingen het lezen leuk vinden,
want dan gaat dit alles vanzelf.

Belangrijke data komende
periode

Wist u dat….

Vrijdag 8-3

… ons team tijdens de laatste studiedagen zich
heeft verdiept in woordenschat en hoe we dat nog
meer kunnen vergroten bij onze leerlingen? We
worden hierbij ondersteund en geadviseerd door
een onderwijsadviseur van O&A. De komende tijd
gaan we ons nog meer in hierin verdiepen en
worden daarin bijgestaan door deze mevrouw.
Tegelijkertijd zijn we tijdens de studiedagen als
team aan het onderzoeken hoe we het
onderwijsaanbod voor cognitief sterkere
leerlingen nog meer kunnen verbeteren. We
verdiepen ons hierbij in de theorie die hierover te
vinden is en gaan kijken bij andere scholen die
groepen voor hoogbegaafden hebben, zoals de
Leornardoscholen.
….We bij de kleuters al volop bezig zijn met een
nieuw en rijk woordenschatprogramma? Dit heet
LOGO 3000. Dit programma is bedoeld om de
achterstand van leerlingen in woordenschat te
minimaliseren. Afgelopen woensdag liet Juf Fleur
aan alle ouders van de kleuters zien hoe dit werkt.
Het is mogelijk om met een licentie voor de
computer of tablet thuis hier ook mee aan de slag
te gaan. Veel ouders hebben hier enthousiast op
gereageerd.

Met vriendelijke groet, namens het team,

Susanne Pedersen.

Check ook onze DigiDuif agenda!
Maandag 4-3

•

Rapportgesprekken

Dinsdag 5-3
•
•

•

Rapportgesprekken
Ateliers

Koffie-ochtend
Pubers en opvoeden
8:30-9:45

Woensdag 13-3
•

Schoolvoetbaltoernooi
jongens groep 7/8
Meisjes groep 3/4

Vrijdag 15-3
•

Stakingsdag!
School gesloten!!!(zie
vorige nieuwsbrief)

