20 december 2018
Bos en Lommerschool
Belangrijk data in de mand januari 2019:
21 december
De leerlingen zijn vrij
21 december t/m 6 januari Kerstvakantie
7 januari 2019 Studiedag, de leerlingen zijn vrij.
8 januari 2019
Terug naar school
18 januari
Groep 6A/6B Schooltuinen

Beste ouders,

Beste ouders en verzorgers.
Wij zijn al weer aan het einde van het jaar 2018!!!!!
Deze maand DECEMBER is altijd heel druk, maar ook
gezellig voor ons allemaal.
Wij hebben al het bezoek van Sinterklaas met zijn prachtige en kleurige Pieten gehad, de kinderen kregen een mooi
cadeau en lekkere pepernoten!!
En nu....goed bezig met de voorbereiding voor de Kerstviering.
Donderdag ochtend is de groepsvoorstelling en ‘s avonds
ons traditionele KERSTDINER.
Wij wensen jullie prettige feestdagen en alvast een gelukkig nieuw jaar!!!!

Ook in 2018 is het weer goed gegaan met de school.
De inspectie is op bezoek geweest en zij waren uiterst
tevreden over onze school.
Groetjes,
Ook is uit onderzoek gebleken, uitgevoerd door de
Groep 1/2.
gemeente Amsterdam, dat wij behoren tot één van de
succesvolle basisscholen in Amsterdam. Hier zijn we
trots op!
We hebben veel nieuwe kinderen welkom mogen heten.
Dit houdt in dat onze school dus flink aan het groeien is.
Hierdoor moeten we soms een aantal beleidsmatregelen
nemen zoals het plaatsen van kinderen in groepen. Een
voorkeur voor een leerkracht of groepen kan helaas niet
meer gegeven worden.
Regelmatig spreken ouders elkaars kinderen aan wanneer er op school iets voorgevallen is tussen de
kinderen. De afspraak op onze school is dat wij
incidenten die op school gebeurd zijn, op school oplossen.
Het goede voornemen voor 2019 is dan ook: ”Spreek
elkaars kinderen niet aan over gebeurtenissen op
school!” Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Rest ons nog iedereen fijne feestdagen en een prettige
vakantie toe te wensen! Graag zien we de kinderen op
dinsdag 8 januari 2019 weer terug op school.
Met vriendelijke groet,
Trudy van den Berg, directeur
Ingrid Schaefers, adjunct directeur
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Groep 5

Groep

In de groepen 5 zijn wij bij IPC bezig met het thema chocolade. Vorige week hebben we zelf chocolade gemaakt. De kinderen hebben dit helemaal zelf
gedaan! Hiervoor moesten ze twee lepels cacao, 2
lepels suiker en boter in een pannetje doen en al
roerend verwarmen. Twee dagen later hebben we
het geproefd, al vonden niet alle kinderen het even
lekker. Het was namelijk (hele) pure chocolade!

In de groepen hebben we deze periode weer hard gewerkt!
Het hoogtepunt was natuurlijk wel ons nieuwe IPC thema:
speelgoed. We hebben ontzettend veel geleerd, gedaan en gemaakt. De kinderen vertelden dat ze het sorteren van speelgoed
(geschiedenis) en het ontwerpen van hun eigen bordspel
(techniek) het allerleukste vonden. Ook de afsluiting was een
groot succes! Verder hebben we deze maand sinterklaas gevierd en zijn we de afgelopen week al goed in de decembersfeer beland. Met lichtjes, gezelligheid, veel kerstknutsels en het
uitzicht op het kerstdiner. Maar laten we de ‘gewone dingen
ook niet vergeten. Zo hebben we een start gemaakt met het leren van de tafels en digitaal klokkijken. We wensen u en jullie
een hele fijne vakantie en een mooi begin van het nieuwe jaar.
Tot in januari!
uf Henny en juf Maaike

Groep 7
Wij hebben de afgelopen maanden ontzettend hard
gewerkt. Zo hebben ze allemaal al een spreekbeurt
gegeven en een boekverslag gemaakt. Vorige week
zijn we naar Podium Mozaïek geweest. Daar hebben wij een mooie voorstelling gezien over het leven van Martin Luther King.
Namens ons allen uit groep 7: Fijne feestdagen en
een gelukkig en gezond 2019 gewenst!

Wijzigingen

Heeft u een nieuw telefoonnummer of is er een adreswijziging, dan kunt u dit in het onderstaande strookje invullen
en inleveren bij de administratie.
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Groep:…. ……………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………...
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………
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