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In deze nieuwsbrief:

Wist u dat...?
Verjaardagen
Belangrijke data
inde v

Beste ouders/ verzorgers,
Wist u dat …
…We vandaag een heel leuke muziekvoorstelling voor
alle kinderen op school hebben gehad? Het ging over
het leven van Mozart. Het gezelschap bestond uit een
cellist, een violist, een verteller, een klavecinist en een
opera zangeres. De verteller vertelde het ongelooflijke
verhaal van het wonderkind Mozart en werd daarbij
ondersteund door de prachtige muziek van Mozart,
gespeeld door het muzikale kwartet. Het was een
interactieve voorstelling en de kinderen hebben
genoten!
…Ons nieuwe speeltoestel staat! Het ziet er vrolijk en
fris uit en de kinderen zijn blij dat ze weer kunnen
klimmen, klauteren en glijden.
… SocialSchools weer openstaat zodat u zichzelf kunt
intekenen voor de rapportgesprekken? U heeft tot
maandag 12:00 uur om u in te schrijven!!!

Wie is er jarig?
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12 jaar
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Maahir

7 jaar

Gefeliciteerd!!!

… De gemeente Haarlemmermeer een ‘taskforce’
heeft opgericht om de problemen in het onderwijs
en het lerarentekort te bestrijden? Dit is een
initiatief van ons bestuur SOPOH. U heeft het
misschien in de krant gelezen. Dit team van
verschillende mensen vanuit scholen: leraren en
directeuren, mensen uit de gemeente en andere
besturen, wil creatief en pro-actief aan de slag
met de vraagstukken die op ons bord liggen.
Binnen ons team hebben we vergaderd over wat
we gaan doen als het lerarentekort ook onze fijne
school treft. We zien bij scholen binnen ons
bestuur dat klassen geen onderwijs krijgen, naar
huis worden gestuurd, of les krijgen van
onbevoegde krachten. Gelukkig hebben wij tot nu
toe deze heftige problematiek niet gehad, maar
wij willen graag voorbereid zijn voor als dit ons
wel gebeurt. We hebben hiervoor een plan
opgesteld. Dit zal maandagvond in de M.R.
besproken worden.

Belangrijke data komende
periode

…Er weer verhalen de ronde doen dat De Bosrank
moet sluiten… Dit is niet het geval!!! Geruchten
zijn altijd moeilijk de kop in te drukken…

24-2 en 25-2

Check ook onze SocialSchools
agenda!
10-2
•

20:00 uur MR

12-2
•

Studiedag: alle leerlingen
vrij!

14-2
•
•

Kleuters vrij!
Rapporten mee.

15:00 uur start
krokusvakantie
15-2 t/m 23-2
•

•

Krokusvakantie

Rapportgesprekken

26-2

…De kinderen volgende week vrijdagmiddag voor
de vakantie speelgoed mogen meenemen.
Telefoons e.d. vallen niet onder speelgoed dus zijn
niet toegestaan.
…We vaak horen dat sommige kinderen onderling
niet prettig over de telefoon in appgroepen met
elkaar appen? We vragen u met uw kind daarover
te praten en uw rol als opvoeder duidelijk in te
nemen.

Ik wens u een heel fijn weekend!!!
Met vriendelijke groet, namens het team,

Susanne Pedersen.
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Koffie-ochtend
Jinc-stage groep 8

