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Kalender
Donderdag 24 juni

Studiedag

Vrijdag 9 juli

Afscheid groep 8

School is gesloten
Opvang is open

Informatie van de opvang
Wat was het van de week warm… Gelukkig weten we daar wel wat op!
De kinderen hebben genoten van verkoelende waterspelletjes, extra glaasjes water en met
regelmaat een rustige activiteit binnen.
Zou het een voorbode zijn voor aankomende zomer? Dit brengt ons meteen op het volgende:
Wilt u uw kind(eren) afmelden via de ouderapp voor de dagen dat u geen gebruik maakt van de
opvang? Alleen zo bouwt u ruiltegoed op.
De ouders met alleen een vakantiecontract dienen hun kinderen juist 6 weken van tevoren aan te
melden voor de gewenste dagen.

Alternatief Schoolreisje/ kleuterfeest
Vandaag was ons schoolreisje. Dit hebben we leuk met elkaar gevierd op ons kindcentrum. De
kinderen hebben allemaal workshops gevolgd, judo, dans en frisbee/ Kanjam. Ook kwam er als
verrassing een ijskar langs en hebben we genoten van een heerlijk ijsje. Het was een gezellig dag met
veel plezier!

Studiedag
Aanstaande donderdag is er een studiedag en zijn alle kinderen vrij. De school is gesloten, de opvang
is wel open. Deze studiedag staat in het teken van de evaluatie en planning nieuw schooljaar en het
NPO.

Vertrek van juf Patricia
Juf Patricia zal tot aan de zomervakantie nog bij ons werken en dan nemen wij helaas afscheid van
haar. We gaan haar missen maar wensen haar veel plezier en succes met haar nieuwe uitdaging.
Beste ouders,
19 jaar geleden kwam ik op de v/d Boschschool als stagiaire. Twee jaar later kreeg ik mijn eigen klas
en sindsdien geef ik met veel plezier les aan de kinderen op deze school. Ik heb in de afgelopen jaren
voor de groepen 4 t/m 8 gestaan en daarbij nog taken gehad als ICT- en bovenbouwcoördinator.
Ondanks dat ik de kinderen en de school in mijn hart gesloten heb, werd het tijd om iets nieuws te
gaan zoeken. Deze nieuwe uitdaging heb ik inmiddels gevonden. Vanaf volgend schooljaar word ik
leerkracht van de Kopklas. Dit is een klas waar leerlingen na groep 7 of 8 heen kunnen als hun
Nederlandse taal nog onvoldoende ontwikkeld is in vergelijking met hun mogelijk haalbare advies. In
deze klas krijgen leerlingen een jaar lang extra Nederlandse taal, zodat zij het niveau dat bij hen past
kunnen halen en dan doorstromen naar de brugklas. Een mooi project waar ik veel zin in heb om aan
te beginnen. Natuurlijk ga ik iedereen op school missen en kijk ik met veel plezier terug op alle
mooie leerzame jaren die ik heb gehad.
Groeten van juf Patricia

Ouders van de MR bezochten ons kindcentrum
Beste ouders/verzorgers,
Graag willen wij ons voorstellen. Wij zijn Cinderella, moeder van Bentley in groep 3 en Benjamin bij

de Triodus peuteropvang, en Willemijn, moeder van Celeste in groep 4. Wij zijn als ouders lid van de
MR (medezeggenschapsraad).
Afgelopen vrijdag mochten wij op een veilige manier een kijkje gaan nemen in de school. Juf Irene
gaf ons een rondleiding en liet ook de corona-maarteregelen in de school zien. Wij waren blij verrast
dat alle regels goed worden nageleefd in de school. De 1,5 meter voor leerkrachten, hygiëneregels,
cohorten en bubbels worden goed nageleefd volgens het protocol. In de klassen zagen wij de
leerkrachten en kinderen hard aan het werk. De school is schoon, opgeruimd en straalt rust uit. Het
was een fijne, leerzame ochtend.
Mvg Cinderella & Willemijn

Toneellezen
Deze week zijn verschillende klassen begonnen met toneellezen. Vanuit de MR is er geld
beschikbaar gesteld om leesboeken aan te schaffen om het leesplezier te vergroten.

Vreedzame school
Wij gaan de aankomende tijd werken met een nieuw blok. Hierin staat het thema ‘We zijn allemaal
anders’ centraal. De leerlingen ontwikkelen een open houding ten aanzien van verschillen tussen
mensen.

Vragen en informatie
Als u vragen heeft zijn wij elke dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 070-3948687.
Ook kunt u altijd mailen met de leerkracht of via Teams, Klasbord of Social Schools contact
opnemen met de leerkracht.

