30 november 2018
Bos en Lommerschool
Belangrijk data in de maand december 2018:

Hallo allemaal,

5 december
11 december
20 december
21 december
21 december
6 januari
7 januari 2019
8 januari 2019

Het gaat heel goed met groep 3 wij hebben het heel erg
naar ons zin op school. Wij zijn met de klas naar een
voorstelling geweest in een theater wat heel leuk was, ook
hebben wij tijdens het knutselen ons eigen schoentje gemaakt en gezet. Sint en piet zijn langs geweest en hebben
gel pennen en pepernoten achtergelaten voor ons nu kunnen we extra mooi de letters schrijven.
Volgende week is het sinterklaas feest en mogen wij verkleed naar school komen.

Sinterklaasfeest
Groep 7 naar podium Mozaïek
Kerstdiner
De leerlingen zijn vrij
start van de kerstvakantie
laatste dag van de Kerstvakantie
Studiedag, de leerlingen zijn vrij
De leerlingen komen weer naar
school!

De groeten van groep 3A.
Beste ouders,
De drukke decembermaand is weer aangebroken. Zowel
voor de leerlingen als voor de leerkrachten is het een
gezellige maar ook een drukke tijd.
De hulp van ouders is deze maand dan ook zeer welkom, bij het sinterklaasfeest op 5 december en tijdens
kerstactiviteiten waaronder het Kerstdiner.
Houdt u Parro de komende tijd goed in de gaten, want
Hallo allemaal,
de meest communicatie verloopt nu via dit systeem.
Wij wensen u en de kinderen een fijne vakantie.
De kleutergroepen zijn begonnen met het thema “Hoera!”.
Het is een heuse feestmaand. Pepernoten bakken en eten,
Met vriendelijke groet,
pietengym en vrolijke sinterklaasliedjes zingen. Ja, het is
één groot feestje, want Sinterklaas komt op 5 december bij
Trudy van den Berg, directeur
ons op school! Ook hebben de kinderen al een cadeautje in
Ingrid Schaefers, adjunct directeur
hun zelfgemaakte schoen gekregen. Hoera, wat een mooie,
drukke feestelijke periode!
Bericht uit de leerlingenraad

Groetjes,

De leerlingenraad heeft geld opgehaald voor arme kin- Groep 1/2
deren. Ze hebben een markt georganiseerd waarbij ze
speelgoed / boeken en knuffels van de kinderen uit onze
school, hebben verkocht.
Ze hebben daarmee ongeveer 190 euro verdient. Ze
konden tussen verschillende organisaties kiezen en ze
hebben besloten om te kiezen
voor 'Save the childeren ' . Deze organisatie is speciaal
voor kinderen uit een oorlogsgebied. Daarbij hebben juf
Danielle en juf Marianne en een moeder geholpen met
het verkopen en organiseren. De leerlingenraad vond
het leuk en hebben veel dank aan de ouders/ verzorgers.
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Naschoolse activiteiten op school

Groep 3B

De naschoolse activiteiten van de eerste periode
zijn bijna afgelopen. Bijna 60 kinderen doen mee.
Hier nog even de activiteiten op een rijtje: streetdance, theaterlessen, twee keer circus, kinderyoga
op muziek en knutselen. Ook hebben kinderen zich
opgegeven voor de sportactiviteiten turnen en balsporten onder leiding van sporters van West Beweegt. Ook hier veel belangstelling. Meer dan 15
kinderen doen mee. De laatste les van streetdance is
maandag geweest. Er was heel veel publiek om te
kijken na de dansprestaties van de kinderen. De
komende twee weken zijn ook de laatste lessen van
de andere activiteiten. De ouders en andere familieleden zijn van harte welkom om de laatste les te
komen kijken.
Eind januari/begin februari starten de naschoolse
activiteiten van de tweede periode. Deze periode
komt de bovenbouw ruimschoots aan de beurt. De
kinderen kunnen zich aanmelden voor fotografie,
science en techniek, acrobatiek en goochelen.

De kinderen uit groep 3b hebben afgelopen dinsdag hun zelf
gemaakte schoentje gezet. Op woensdagochtend kwamen ze de
klas binnen en lagen alle schoenen door elkaar! Piet Snot was
langs geweest en had er een rommeltje van gemaakt. Gelukkig
hebben alle kinderen hun schoentje terug gevonden en zat er
een cadeautje in! De kinderen zijn heel blij met hun gekleurde
gel pennen en mochten er de hele dag mee schrijven. Ook had
piet nog een zak pepernoten achtergelaten en de kinderen hebben hier heerlijk van gegeten.

René Udo, Schoolcoördinator Brede School

Bericht uit de groepen 8
In de groepen 8 wordt er heel hard gewerkt om de
laatste puntjes op de i te zetten voor het eindadvies
in februari. Ook zijn we een nieuw thema voor IPC
gestart; Nederland Waterland. Tijdens de creamiddag hebben de leerlingen 2 verschillende dingen
gemaakt. Die nu in de gang prijken. In januari starten de VO-scholen met de open dagen of avonden.
Het promotie materiaal van de VO-scholen hangt
boven in de gang aan het prikbord. Ook hebben de
leerlingen de VO-gids van Amsterdam ontvangen.
Met het voorlopig advies kunnen ouders en leerlingen zich al oriënteren welke middelbare scholen
ze willen bezoeken.

Groep 6A
Wij zijn sinds vorige week begonnen met een nieuw IPC thema
namelijk chocolade.
Vorige week hebben we verschillende chocolade mogen proeven. Zo is er nu een roze chocolade die "Ruby" heet. Deze
week zijn we aan het uitzoeken waar chocolade vandaan komt
en hoe de productie gaat.
Groetjes groep 6A

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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