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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…
….de kinderen over één a twee weken kunnen spelen
in een nieuw speeltoestel op het plein? Het nieuwe
speeltoestel wordt verplaatst naar de plek waar de
zandbak was en de zandbak zal in een kleinere vorm
terugkomen op de plek van het oude speeltoestel.
Zoals u op onze facebookpagina kan zien, vinden de
kleuters het een reuze spannend uitzicht vanuit hun
lokaal.
…de kinderen genoten hebben van de tweede
atelierronde? De school rook heerlijk door de
fantastische kookworkshops die gegeven zijn door
Sharita en Bianca. Bij het techniekatelier hebben de
kinderen een mooie fotolijst getimmerd. Kinderen
hebben geleerd hoe ze een PowerPoint presentatie
moeten maken en er zijn weer prachtige schilderijen
geschilderd!
….Groep 8 gisteren een bezoek aan Anne Frank heeft
gebracht? In groep 8 wordt bij het vak geschiedenis
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Van harte gefeliciteerd!!!
Welkom:
Maher en Joaquin!
We wensen jullie een fijne en
leerzame Bosranktijd toe!

veel aandacht besteed aan de Tweede
Wereldoorlog. En daar hoort dit indrukwekkende
bezoek ook bij. De kinderen hebben daar veel
geleerd. Bij deze excursie hoort ook een bezoek
aan de Dam, een ijsje bij van de Linde en met het
pontje achter het station heen en weer. Een
leerzame, maar toch ook nog gezellige dag.
… Het team van de Bosrank een leerzame
studiedag heeft gehad? Vanuit het landelijk
instituut voor hoogbegaafdheid hebben wij veel
informatie gekregen over hoe meer- en
hoogbegaafden leren en wat zij van ons nodig
hebben om verder te komen. Dit was onze
tweede studiedag hierover.
…Er geen luizencontrole meer op De Bosrank
gedaan wordt? Het is erg lastig om elke keer
ouders te organiseren die de kinderen willen en
kunnen controleren. We hopen dat u regelmatig
uw kind op luizen thuis checkt.
…We op school afgelopen donderdag een hockeyclinic tijdens gym hebben gekregen, dat is weer ‘ns
wat anders dan voetbal! Het
scholenvoetbaltoernooi is trouwens weer in maart
en april!
…De school aanstaande donderdag en vrijdag
gesloten is vanwege de onderwijsstaking? Zie
hiervoor de brief die u eerder van ons ontvangen
heeft.
…De enthousiaste bibliotheekmoeders en -oma’s
bezig zijn om de inrichting van de bibliotheek te
verbeteren, zodat de kinderen handiger naar leuke
boeken kunnen zoeken?

Met vriendelijke groet, namens het team,

Susanne Pedersen.

Belangrijke data komende
periode
Check ook onze Social Schools
agenda!

•

30 en 31 januari
Landelijke
onderwijsstaking:
school gesloten.

