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In deze nieuwsbrief:

Er wordt gezongen op De Bosrank!!!

De nood in het onderwijs.
Verjaardagen
inde vaka

belangrijke data
Beste ouders/ verzorgers,
Als u denkt wat zingt en humt mijn kind de laatste tijd
toch vrolijk onder de douche: Sinds twee weken zijn
we in alle groepen begonnen met De Zangexpress.
Meester Leroy van De Zangexpress komt in elke groep
op een professionele manier liedjes aanleren. Dit doet
hij samen met de leerkracht, opdat de leerkracht het
straks zelf kan. Als team hebben wij op een
studiemoment al een training hierover gevolgd en juf
Susanne Tulen en juf Felicity volgen De Zangexpressexpert cursus. Het doel van dit alles is om muziek meer
aandacht te geven op De Bosrank, omdat we weten
dat muziek hartstikke belangrijk is voor je
ontwikkeling, zo komt het onder andere je
concentratie ten goede. En het is natuurlijk ook nog
eens hartstikke leuk! De liedjes van De Zangexpress
zijn eigentijds en aangepast op het niveau en
belevingswereld van de kinderen. We zien dat de
kinderen er van genieten. Niet alleen zingen komt aan
bod maar ook het werken met toonladders en ritme
aan de hand van instrumenten zal later behandeld
worden.

Wie is er jarig?

19-3

Vishant

11 jaar

29-3

Imane

9 jaar

Van harte gefeliciteerd!!!

Staken 15 maart.
Op vrijdag 15 maart vond de landelijke
stakingsdag van het onderwijs plaats.
De staking is bedoeld om de overheid duidelijk te
maken dat het echt zo niet verder kan, het
onderwijs kampt echt met grote problemen. Zo is
het lerarentekort enorm. Als u kijkt op de site
https://lerarentekortisnu.nl/ kunt u zien hoeveel
leerlingen er in Nederland elke dag naar huis
worden gestuurd omdat er niemand is die hen les
kan geven. U kunt ook zien hoeveel leerlingen er
onderwijs krijgen van onbevoegden, wat de
kwaliteit van het onderwijs niet ten goede komt.
De Algemene Onderwijs Bond vindt dat de
regering nog te weinig doet om dit probleem aan
te pakken. Er zijn stappen in de goede richting
gezet, maar nog onvoldoende. We denken dat de
problemen liggen in het feit dat het vak van de
leerkracht onaantrekkelijker wordt door de hoge
werkdruk en het relatief lage salaris. Dat vinden
we jammer want wij vinden het juist een
ontzettend mooi vak, maar we erkennen wel dat
de werkdruk te hoog en het salaris te laag is.
Gelukkig zijn we, tot nu toe, op De Bosrank
meestal in staat om ziekte en gaten met veel
puzzelen en hoge inzet van het Bosrankteam
(waarvoor mijn grote bewondering) op te vangen.
Maar we zien bij veel scholen van ons bestuur dat
dit problematisch is. We maken hier ons grote
zorgen om. We hopen daarom op uw begrip van
de stakingsdag.

Save the date: Belangrijke informatie-avond
Op dinsdagavond 2 april komt Bamber Delver,
opvoedexpert, bij ons op school. Hij houdt een
informatie-avond voor ouders over games en
social media. Iets wat u niet mag missen!!! U krijgt
hiervoor een uitnodiging.
Met vriendelijke groet, namens het team,

Susanne Pedersen.

Belangrijke data komende
periode
Check ook onze DigiDuif agenda!
18 maart
•

20:00
MR vergadering

20 maart
•
•

Studiedag
Alle leerlingen vrij.
Middag:
schoolvoetbaltoernooi
Groep 7/8 meisjes
Groep 3/4 jongens

27 maart
•

Middag:
schoolvoetbaltoernooi
Groep 5/6 jongens en
meisjes.

Safe the date:
2 april:
19:30-21:30
Ouderinformatie avond
Games en social media.

