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Excursie Thysse’s hof gr. 6B
Nieuwsbrief 12
Einde Nationale Voorleesdagen
Excursie boerderij Zorgvrij gr. 3A
Excursie Pieter Vermeulen
Museum gr. 4
Excursie Bunkermuseum 8A
Continurooster gr 8A
Excursie Bunkermuseum gr. 8B
Nieuwsbrief 13
Thema avond inloop vanaf 19.45u
Speelgoedochtend gr. 1/ 2 A en B
Start vakantie om 12.15u

Van de directie
Beste ouders,
Onder schooltijd zijn onze buitendeuren
gesloten, zodat niet iedereen zomaar de
school binnen kan lopen. Komt u of uw kind
later op school, dan kunt u aanbellen. Deze
bel bevindt zich bij de hoofdingang en bij de
eerste ingang op het plein. De bel is te horen
bij de administratie, directie en in de gang bij
de onderbouw. Mocht het zo zijn dat er niet
open gedaan wordt, wilt u dan bij het raam
van groep 3 of groep 1/2A aankloppen. Zo
voorkomt u dat u lang buiten staat te
wachten.

Digitale informatiebord.
Het informatiebord dat boven de deuren in de
hal hangt hebben wij gekregen van de
verschillende bedrijven die bij de nieuwbouw
betrokken zijn geweest. We zijn er blij mee!
Vanaf vandaag kunt u daar allerlei info en
foto’s en of filmpjes op bekijken.
Met vriendelijke groet,
Erna Heijnis

Van het team
Beste ouders,
Sinds kort kunt u de toets resultaten en
persoonlijke gegevens van uw kind bekijken
via het ouderportaal van Parnassys. Ook de
rapportgegevens worden nu door dit systeem
U heeft gisteren de uitnodiging ontvangen om verwerkt. Het eerstvolgende rapport dat u
onze tevredenheidspeiling in te vullen. Vanaf ontvangt, is het nieuwe “Parnassysrapport”.
maandag 8 februari tot woensdag 24 februari
heeft u de tijd om deze peiling in te vullen. Ik Van de MR
Beste ouders,
hoop dat veel ouders aan de oproep gevolg
We willen u helpen herinneren aan de thema
willen geven.
avond “Sociale media en kinderen”. U vindt
de uitnodiging als bijlage bij deze brief.
Even leuk om onderstaand artikel met u te
delen. We moeten dus blij zijn met onze
mooie bomen op het plein!

De Nationale Voorleesdagen 2016
De laatste dagen wordt er heel veel
voorgelezen in alle klassen! Heel wat
beroemdheden zijn in de Bosbeekschool
komen voorlezen. Maar ook veel ouders en
grootouders. Onze eigen Bosbeekleerlingen
hebben ook heel enthousiast bij elkaar in de
klas voorgelezen. Het was leuk om te zien dat
de kinderen veel plezier beleven aan het
voorlezen en aan het luisteren naar de
voorgelezen verhalen.

Finley en Sacha uit groep 4 lezen voor in groep 8

De vader van Anouk leest voor in groep 4

Juf Jessica leest voor in groep 8
Juf Erna leest voor in groep 6

Het volgende stukje is geschreven door
Martijn uit groep 4:
Levi en Mees uit groep 8 lezen voor in groep 4

Woensdag 27 januari ging ik voorlezen in
groep 8 uit het boek ‘Dummie de mummie’.
Ik vond het heel spannend. Ik vond het ook
heel leuk en aan het eind gaf groep 8 mij het
cijfer 20,8!

Juf Lonneke de Zwart van peuterspeelzaal
Olleke-Bolleke leest voor in groep 5.

De moeder van Ferron leest voor in groep 6

