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kinderboekenweek
Verjaardagen
inde vaka

Belangrijke data
Beste ouder(s), verzorger(s),

Kinderboekenweek
De afgelopen twee weken stonden bij ons in het teken
van plezier in lezen. Dit naar aanleiding van de
Kinderboekweek.
Het Kinderboekenweek thema “En toen…” betekent
dus dat het over geschiedenis gaat.
Alle leerlingen hebben een poster gemaakt met een
geschiedenisthema. Groepen 1,2 en 3 hebben dit in
het thema van ridders en jonkvrouwen gedaan, groep
4/5 heeft Toetanchamon geschilderd, groep 6/7 heeft
mooie ridderschilden gemaakt en groep 7/8 kon kiezen
uit een aantal geschiedenisthema’s.
Een bevlogen vierkoppige jury heeft in elke groep een
derde, tweede en eerste prijswinnaar uitgekozen. Deze
kregen een bronzen, zilveren of gouden penseel
uitgereikt.
Op onze facebookpagina kunt u de winnaars
terugvinden.

Wie is er jarig?

14-11

Dalayla

9 jaar

19-11

Tishealy

6 jaar

Van harte gefeliciteerd!!!

Zo hadden wij ook natuurlijk onze beroemde
voorleeswedstrijd. In de groepen 5 t/m 8 zijn
wedstrijden gehouden om te bepalen wie de groep
mocht vertegenwoordigen in de finale.
Er werd beoordeeld op intonatie, duidelijk spreken,
inleven in het verhaal, volume gebruik, leuke
stemmetjes en kijken naar het publiek.
Deze middag hebben we met vier finalisten in de aula
de voorleeswedstrijd finale gehouden. Wat deden de
leerlingen het goed, zeg!
Na intensief beraad heeft de deskundige jury twee
winnaars gekozen. Alle finalisten kregen een
boekenbon, zodat zij zelf een mooi boek om te
houden, in de boekenwinkel kunnen uitkiezen. Kijk
voor de winnaars snel op onze facebooksite!!!
Aandacht voor lezen en leesplezier vinden we erg
belangrijk op de Bosrank. Als je het leuk vindt om te
lezen, ga je het meer doen en word je er steeds beter
in. Als je goed kan lezen, helpt je dat later bij het
studerend lezen. Met lezen bouw je ook een grote
woordenschat op, of dat nou in je thuistaal is of in het
Nederlands. Je vergroot er je kennis van de wereld
mee en het ontspant.
Alle leerlingen tot 12 jaar zijn gratis lid van de
openbare bibliotheek. Deze zit in het centrum van
Hoofddorp en in Floriande. Onze schoolbibliotheek is
weer uitgebreid met de nieuwste en leukste
kinderboeken. Op school lezen de kinderen elke dag uit
hun zelfgekozen boek van de schoolbieb. Ook hebben
we op school een zwerfboekenhotel, waar kinderen
hun uitgelezen boek van thuis in kunnen zetten en een
ander boek mee naar huis kunnen nemen.

Tafelrappen in groep 4/5
Groep 4/5 heeft vandaag met een rapper de tafels
gerapt. Dat klonk geweldig! En ze kunnen de tafels nu
nog beter opdreunen!

Mediamasters in groep 7/8
Groep 7/8 doet dit jaar weer mee het online spel
mediamasters. Week 6 t/m 13 november is het de
week van de mediawijsheid. MediaMasters is een
spannende serious game over de kansen en gevaren
van (digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8. Door
het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis
op over mediawijsheid. Meer dan 5.500 klassen
strijden tijdens de landelijke wedstrijd om de titel
‘Meest mediawijze klas van Nederland”. In de klas
wordt het spel elke dag even gespeeld en thuis kunnen
de leerlingen er ook mee aan de slag.

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

Facebook: basisschool De
Bosrank.

27-11
NIEUW!!!!
Studiedag .
Alle leerlingen vrij!

