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In deze nieuwsbrief:

Wist u dat...?
Verjaardagen
inde vaka

belangrijke data
Beste ouders/ verzorgers,

Wie is er jarig?

Wist u dat …

14-1

Anouk

12 jaar

…dit alweer de eerste nieuwsbrief van 2019 is? Als
ik u nog niet gesproken heb, wens ik u en uw
familie een mooi en gezond 2019 toe!

22-1

Maria

5 jaar

25-1

Emma

7 jaar

26-1

Nathan-Andrew

8 jaar

….Wij de afgelopen week weer goed gestart zijn
na een heerlijke kerstvakantie? Het is fijn om alle
leerlingen weer op school te mogen
verwelkomen.
….In de kerstvakantie Yassin, Vinesh, Jaelin en
Mohamed uit groep 7/8 en Amr, Quiana, Thiago,
Abdihakim, Suleyman en Nordin uit groep 5/6
meegedaan hebben aan het
scholenbasketbaltoernooi? En door sportief en
goed samen te spelen hebben zij alle wedstrijden
gewonnen en zijn beide teams kampioen
geworden!! Sjonge, wat zijn wij trots!!!

Van harte gefeliciteerd!!!

Wist u dat…
…Wij 20 vragenlijsten over

ouderbetrokkenheid terug hebben gekregen?
Ik wil de ouders die deze hebben ingevuld en
ingeleverd erg bedanken voor hun inspanning. De
brief was in vier talen opgesteld en kon anoniem
ingeleverd worden om op die manier zoveel
mogelijk respons te krijgen. De actie was bedoeld
om inzicht te krijgen in de oorzaken van de lage
ouderbetrokkenheid bij ons op school en om te
kijken hoe we deze kunnen verbeteren. Jammer
genoeg is 20 ingeleverde vragenlijsten van de
75(gezinnen bij ons op school) onvoldoende om
een representatief beeld te krijgen. De
antwoorden op de vragen die we wél hebben
gekregen waren zeer divers. Een tip die we
meerdere keren gekregen hebben, is om meer
leuke activiteiten voor ouders te organiseren om
de ouderbetrokkenheid te vergroten. We gaan
kijken hoe we dit kunnen realiseren. Voor vragen,
tips of andere ideeën kunt u uiteraard altijd bij mij
langskomen!
…. Deze ochtend er een workshop/koffie-

ochtend plaatsgevonden heeft over positief
opvoeden, verzorgd door Mevrouw
Niemandsverdriet van de GGD? Er waren acht
ouders bij aanwezig. Op vrijdag 1 februari zal zij
van 8:30 tot 10:00 uur weer aanwezig zijn om
vragen te beantwoorden van ouders over
opvoeden. Ook zal er een keer een workshop
plaatsvinden over opvoedvragen bij
pubers/tieners. Houd hiervoor de nieuwsbrief in
de gaten.
DENKT U NOG AAN DE OUDERBIJDRAGE ???
30 Euro per leerling
te storten op:
Rekeningnummer van de ouderraad van de
Bosrank: NL32 INGB 000 33 68 545
T.n.v. ouderbijdrage, naam kind(eren).
Met vriendelijke groet, namens het team,

Susanne Pedersen.

Belangrijke data komende
periode
Check ook onze DigiDuif agenda!

15-1 en 22-1
middag: ateliers
18-1

Studiedag: alle
leerlingen vrij

