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In deze nieuwsbrief:

Brede ontwikkeling op De Bosrank.
Nieuwe ontwikkelingen
inde v

belangrijke data en verjaardagen
Beste ouders/ verzorgers,
Op de Bosrank vinden we het belangrijk dat kinderen
zich op alle vlakken kunnen ontwikkelen. Afgelopen
week begon meester Leroy, een professionele
muziekdocent, met algemene muzieklessen in elke
groep. In de lente start meester Leroy in de
bovenbouw met blokfluitlessen of gitaarlessen. In de
andere groepen zal Pier K kennismakingsworkshops
met muziekinstrumenten verzorgen.
Aanstaande dinsdag starten we met onze tweede
ronde ateliers: crea, techniek, koken en i.c.t..
Vanaf maandag krijgen de leerlingen in groep 6,7 en 8
lessen over levensbeschouwing van een docent van
Arkade, die gespecialiseerd is in het geven van deze
lessen. Als openbare school willen wij graag dat de
leerlingen hun kennis over verschillende
levensbeschouwingen uitbreiden. Op die manier willen
we de leerlingen laten zien dat je hierover met elkaar
het gesprek kunt voeren en willen we het onderling
begrip en respect tussen de leerlingen vergroten.
Daarnaast is kennis van verschillende stromingen
belangrijk voor de leerlingen om plaats te kunnen
bepalen in een superdiverse maatschappij waarin wij
vandaag de dag leven. De lessenreeks valt onder het
burgerschapsonderwijs binnen de school.

Wie is er jarig?

13-1 Snit 10 jaar
25-1 Emma

8 jaar

26-1 Nathan-Andrew 9 jaar
Gefeliciteerd!!!

Welkom :
Parham, Nassim, Sameena en
Asma!
We wensen jullie een fijne en
leerzame Bosranktijd!

belangrijk voor de leerlingen om plaats te kunnen
bepalen in een superdiverse maatschappij waarin
wij vandaag de dag leven. Onder andere met deze
lessenreeks voldoen we aan onze wettelijke
verplichting om burgerschap te onderwijzen.
Vergeet u de ouderbijdrage (30 euro per kind)
niet te betalen alstublieft!!! We zijn ontzettend
blij met uw bijdrage, hiermee kunnen we uw kind
een mooie schooltijd bezorgen, met onder
andere mooie leesboeken, sportclinics, feesten
zoals paasontbijt en belangrijke culturele
uitstapjes!!! Natuurlijk kunt u in termijnen
betalen! Dit kunt u lezen in de brief die u
gekregen heeft van de Ouderraad. U kunt ook
gewoon even naar mij toekomen.

Nieuwe ontwikkelingen.
In samenwerking met SOKS, een stichting die
onder ons bestuur SOPOH valt die kinderopvang
voor kinderen van 0 tot 12 jaar verzorgt, ben ik
druk bezig om een peuterspeelzaal op te zetten
die aan onze school verbonden en ook in ons
schoolgebouw gevestigd zal zijn. Op deze manier
willen we de ontwikkeling van kinderen uit de
buurt nog beter verzorgen. Dit past ook in de visie
van ons bestuur. Door kinderen vanaf 2,5 jaar
onderwijs te bieden binnen een en dezelfde
onderwijsinstelling, zal de doorgaande
ontwikkelingslijn op zowel sociaal-emotioneel als
cognitief gebied ononderbroken zijn. De bedoeling
is dat we deze openen in september van 2020. We
doen ons best om dit te verwezenlijken. We
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Staken
Leerkrachten zijn opgeroepen door de
onderwijsbond om te staken op 30 én 31 januari.
Aanstaande maandag vergaderen de leerkrachten
hierover. We zullen u a.s. maandag om 16:00 uur
op de hoogte stellen van ons besluit.

Met vriendelijke groet, namens het team,

Susanne Pedersen.

Belangrijke data komende
periode
Check ook onze SocialSchools
agenda!
•

14-1 en 21-1
Ateliers, groep 7/8 15
min. Later uit.

•

16-1
Studiedag.
Alle leerlingen vrij

