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Wie is er jarig?
Beste ouders/ verzorgers,

Zenuwachtige kinderen en pepernotengeur,
Ja het is weer zover, Sinterklaas staat ‘voor de deur’,

Van harte gefeliciteerd!!!

De lucht hangt vol met spanning, we knutselen wat af,
Hopelijk komt Sint bij ons ook langs met zijn Piet en
zak en staf,

5-12

Nordin

11 jaar

6-12

Louis

6 jaar

9-12

Esmae

7 jaar

Deze dinsdagavond is de gezellige kijkavond er ook weer,
Waarbij u kunt genieten van de heerlijke
Sinterbosranksfeer!

10-12

Yassin

10 jaar

14-12

Zion

8 jaar

Woensdag 5 december wordt het volop genieten,
als we allemaal gaan feesten met Sint en zijn Pieten!
Wij hopen als team op een spetterende dag,
waarbij elk Bosrank kind optimaal genieten mag!

Terugblik De Dromenstelers.

Belangrijke data komende
periode

We hebben allemaal ontzettend genoten van de
ontroerende en indrukwekkende musical van groep
5/6 in de Meerse vorige week maandag.

Check ook onze DigiDuif agenda!

De kinderen hebben iets heel moois neergezet en we
zijn dan ook ontzettend trots op hen!

4-12

In de media is er terecht veel aandacht aan besteed en
de zaal zat ook goed vol.
Op onze facebookpagina kunt u veel foto’s
terugvinden.

Uitnodiging workshop positief opvoeden
Op vrijdag 11 januari vanaf 8:45 is er een
ouderochtend in de vorm van een workshop voor
ouders die graag tips en informatie willen over positief
opvoeden en het stellen van grenzen bij uw kind.
Professionele pedagogen van de GGD zullen deze
bijeenkomst verzorgen. Na afloop kunt u zich opgeven
voor een vervolg workshop.
Deze workshop is gratis en vindt op school plaats. In de
bijlage staat meer informatie.

Sportservice sportdag
Afgelopen donderdag verzorgden medewerkers van
Sportservice Haarlemmermeer een geweldige gymles
voor de kinderen. De kinderen konden onder andere
kiezen voor rolstoelbasketbal, spelletjes op
elektronische dance matten, een groot Jenka spel,
badminton of 1-1 voetbal. De kinderen hebben volop
genoten! Bedankt Sportservice voor deze geweldige
dag!




Groep 1 t/m 4 ’s middags
vrij.
18:30-19:30 Kijkavond.

We verzoeken u vriendelijk om op
uw kinderen te letten en bij hen te
blijven. We lopen in de school
(rennen niet toegestaan).
Kinderen zonder begeleiding
worden niet binnen gelaten.

5-12
Sinterklaasfeest
Groep 5/6, 7/8 13:00 uit.

6-12
9:00- 12:00
Sintversiering opruimen ,
kerstversiering neerzetten.

10-12
20:00 uur

MR

Oproep!!!
Voor donderdag 6 december zoeken wij
ouders die ons ’s ochtends willen helpen
met het opruimen van de Sinterklaas
spullen en het neerzetten van de
Kersversieringen. Uw hulp wordt zeer
gewaardeerd!!!
Fijn Sinterklaasfeest!

Met vriendelijke groet, namens het team,

Susanne Pedersen.

11-12


Groep 8

Bezoek Anne Frank


Gym: tennisclinic.

