Nieuwsbrief

15-11-2019

In deze nieuwsbrief:

Sinterklaassferen en talentontwikkeling op De Bosrank!
Verjaardagen
inde vaka

belangrijke data
Beste ouders/ verzorgers,
Afgelopen woensdag hebben lieve en enthousiaste
moeders de school in Sinterklaassfeer gebracht! De
school ziet er super gezellig uit! Lieve moeders, heel
erg bedankt voor jullie tijd en hulp! We hebben weer
helemaal zin in de komst van de goedheiligman die
heeft toegezegd onze school op 4 december te
bezoeken!

Wie is er jarig?
16-11 Riham 12 jaar
19-11 Thisealy 5 jaar
25-11 Thiago 11 jaar
26-11 Tayam 12 jaar

In de week van 25 november zullen de
oudergesprekken plaatsvinden. Sinds afgelopen
woensdag 12:00 uur kunt u zich via SocialSchools
inschrijven voor de gesprekken. Dit kan tot woensdag
20 november 12 uur!!!

29-11 Amaal 5 jaar

Aankomende dinsdagmiddag starten we met onze
ateliers. De kinderen vanaf groep 5 gaan aan de slag
met techniek, koken, ICT en crea. We vinden het
belangrijk dat onze leerlingen hun talenten naast
rekenen, lezen en schrijven kunnen ontwikkelen. Ook
daarom krijgen onze leerlingen workshops op school
verzorgd door PierK in het werken in de stijl van Cobra,
Matisse en Picasso. Groep 5/6 en 6/7 hebben hier al
een begin mee ge

Welkom Sem!

Gefeliciteerd!!!

We wensen je een fijne en
leerzame Bosranktijd!

een begin mee gemaakt. De kunstwerken zullen
komende weken afgemaakt worden en zullen dan
tentoongesteld worden in onze vitrinekasten in de
aula. De kinderen zullen het erg leuk vinden als u
ze komt bewonderen!
De kinderen van groep 7 en 8 zullen op de
dinsdagen dat er atelier is een kwartier later uit
zijn!
Onze ouder-kind inloop voor ouders met kinderen
van 0 tot 4 jaar in samenwerking met
Meerwaarde op dinsdagochtend is een groot
succes. Komt u ook een keer langs met uw kleintje
om te spelen, zingen, kletsen en koffie drinken?
Vanaf 10:30 bent u welkom!!!
Vergeet u de ouderbijdrage niet te betalen
alstublieft!!! We zijn ontzettend blij met uw
bijdrage, hiermee kunnen we uw kind een mooie
schooltijd bezorgen, met onder andere
sinterklaascadeautjes, mooie leesboeken,
sportclinics en belangrijke culturele uitstapjes!!!
Natuurlijk kunt u in termijnen betalen! Dit kunt u
lezen in de bijgevoegde brief die u gekregen
heeft van de Ouderraad. U kunt ook gewoon
even naar mij toekomen.

Met vriendelijke groet, namens het team,

Susanne Pedersen.

Belangrijke data komende
periode
Check ook onze SocialSchools
agenda!
19-11
•

Middag: ateliers:
Groep 7 en 8 15:15 uit.

22-11
•

SOPOH studiedag
(onze Stichting
organiseert deze dag een
studiedag, alle openbare
scholen van de
Haarlemmermeer zijn
gesloten)
Alle leerlingen vrij!!!

Week 47: 25-11 t/m 29/11
•

oudergesprekken

