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Beste ouders/ verzorgers,
Muzieklessen.
Komende vrijdag hebben de kinderen de laatste
‘gewone’ muziekles van meester Leroy, daarna
volgen er muzieklessen in de vorm van viool-,
blokfluit- en gitaarkennismakingslessen voor de
groepen 3 t/m 8. Deze zullen gegeven worden
door professionele muziekdocenten, onder
andere van Pier K.
Corona-virus.
Het leven op dit moment is door het corona-virus
wat raar en zorgelijk geworden… Zoals u gelezen
heeft in de brief die ik u 13 maart gestuurd heb,
volgen we de richtlijnen van de overheid die zich
laat adviseren door het RIVM. U weet dat de
Bosrank onder Stichting SOPOH valt. Onze
Stichting en het bestuur van onze Stichting heeft
een crisiswerkgroep opgericht die elke dag de
ontwikkeling bekijkt en ons, indien nodig,
orichtlijnen geeft. Als SOPOH proberen
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vertelt wat wij moeten doen. Alle scholen onder
SOPOH en het bestuur willen graag als één naar
buiten treden en gezamenlijk hierin acteren.
Samenvattend vanuit de brief:
Als uw kind verkoudheidsklachten, koorts-of
hoestklachten heeft, houdt u uw kind thuis. Als
wij, leerkrachten of ander personeel deze klachten
hebben, blijven wij ook thuis. Het schoolfeest van
27 maart gaat niet door.
Verder:
We vertellen de kinderen en letten er continu op
dat zij hun handen goed wassen. We geven geen
handen meer.
Wandelen voor Water
Voor kinderen in Nederland is er altijd wel een
kraan in de buurt. Hoe belangrijk die luxe van
schoon water is kun je aan kinderen uitleggen,
maar de boodschap landt pas écht als ze er zelf
mee aan de slag gaan. Wandelen voor Water is
een combinatie van leren en doen. Leerlingen van
de bovenbouw van de basisschool krijgen les over
de waterproblematiek én helpen kinderen in
ontwikkelingslanden door 6 kilometer te lopen
met water. Zo ervaren ze wat hun leeftijdsgenoten
in ontwikkelingslanden dagelijks moeten
meemaken. Tussen de gastles en de wandeling
krijgen de leerlingen de kans om zoveel mogelijk
geld op te halen voor verschillende
waterprojecten. De wandeling vindt plaats op
Wereld Waterdag, woensdag 25 maart 2020.
Juf Josée
Juf Josée is ziek en het ziet er naar uit dat dit wat
langer gaat duren. Voor uw geruststelling, zij heeft
geen corona. We doen er alles aan om de inval op
dinsdag voor de kleuters en op woensdag en
vrijdag voor groep 5/6 zo goed mogelijk te
regelen. Voor aankomende week is dit gelukt. Ik
houd de ouders van deze groepen hierover op de
hoogte. We wensen juf Josée veel sterkte en
beterschap!
Ondanks de zorgen wensen we u een fijn
weekend! Namens het team, Susanne Pedersen.

Belangrijke data komende
periode
Check ook onze Social Schools
agenda!

18 maart
•

Schoolvoetbaltoernooi
vervalt!
24 maart
• 13:00 atelier
25 maart
•
•

schoolvoetbaltoernooi
vervalt
Groep van juf Felicity en
juf Marije: Wandelen
voor water.

27 maart
•

Schoolfeest vervalt.

Ondanks alle zorgen, wensen
wij u een fijn weekend,

