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Groep 1/2 

Dit nieuwe jaar zijn we begonnen met een heel nieuw the-
ma "nieuwsgierig" geheten . 
En.....nieuwsgierig dat zijn we allemaal , vooral kleuters. 
We doen allemaal leuke proefjes  in ons laboratorium in de 
klas. 
Zo hebben we gekeken wat er gebeurd als we in een vaasje 
gekleurd water, bijvoorbeeld water met blauwe ecoline, een 
tulp doen 
Tot onze verwondering hebben we de ecoline door de 
steel , blaadjes en bloem zien trekken. 
De witte tulp is niet meer wit maar blauw!! 
Ook hebben we mooie grote bellen geblazen met een riet in 
een glas met water en afwasmiddel.  
De berg bellen werd steeds groter en kunnen ook uit elkaar 
spatten. 
Het is een erg leuk thema en we nodigen u ven harte uit om 
vrijdag 14 februari bij de inloop samen met de kinderen het 
thema af te sluiten.  
Ze laten dan zien en vertellen wat ze allemaal gedaan en 
geleerd hebben op school. 
 
Hartelijke groet, 
De onderbouwjuffen 
 
 

Groep 3/4 
 

De groepen 3 en 4 sluiten volgende 
week het IPC thema gebouwen en con-
structies af. Tijdens dit thema hebben de 
kinderen zelf wereldhuisjes gemaakt, 
geleerd over huizen over de hele wereld 
en van vroeger, bruggen gebouwd en 
nog veel meer... 
We sluiten het af met een tentoonstel-
ling voor alle ouders van de groepen 3 
en 4 op vrijdag 7 februari om half 9. 
Tot dan! 
 
Groetjes, 
de groepen 3 en 4. 
 

Belangrijk data in de maand februari: 
30 + 31 jan. Lerarenstaking - Alle leerlingen vrij 
4 februari Start 10 jarigen onderzoeken GGD 
5 februari  Groepen 6 naar Madame Tussauds 
10 februari Rapportgesprekken  
11 februari Studiedag - Alle leerlingen vrij 
13 februari Schoolfotograaf  
15 t/m 23 feb. Voorjaarsvakantie  
28 februari Groep 8 naar het Anne Frank Huis 

 
Beste ouders, 
 
Een mededeling betreffende het gebruik van Parro en 
de mail. Deze communicatiemiddelen zijn uitsluitend 
voor mededelingen of vragen. Het niet de bedoeling dat 
er gevoelens en klachten via deze weg aan school of 
leerkrachten worden gestuurd. We willen graag in ge-
sprek blijven indien u ergens mee zit, via de digitale 
weg ontstaan er vaak misverstanden.  
De toetsen zijn weer allemaal afgenomen en de rappor-
ten zijn bijna klaar. Op vrijdag 7 februari 2020 krijgt 
uw kind het rapport meer naar huis. In de week van 
maandag 10 februari zullen de rapportgesprekken 
plaatsvinden. Denkt u eraan om het rapport mee te ne-
men naar het gesprek, indien u het rapport niet mee-
neemt kunnen we helaas geen gesprek voeren. 
De school is gesloten op donderdag 30 januari 2020 en 
vrijdag 31 januari 2020 is de school vanwege de sta-
king gesloten. Wij zien alle kinderen graag op maandag 
3 februari 2020 weer terug op school 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Trudy van den berg, directeur 
Ingrid Schaefers, adjunct directeur 
 

 
 

Onze boom kan veel kinderen dragen  

Nieuwsbrief Bos en Lommerschool      29 januari 2020 
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Wijzigingen 

Heeft u een nieuw telefoonnummer of is er een adreswijziging, dan kunt u dit doorgeven bij de administratie. 

Groep 5 

De groepen 5 zijn samen met groep 6 naar podium mo-
zaïek geweest. 
Ze hebben een toneelvoorstelling gezien van 'de koning 
van Katoren'. Het werd gespeeld door drie acteurs die 
telkens van rol wisselden. De kinderen waren erg en-
thousiast en hebben genoten van de voorstelling! 
Hiernaast zijn we gestart met de muzieklessen van juf 
Tamerly waarbij de kinderen hebben gezongen in het 
Chinees en Russisch. 
 
 
Groep 6 
 
De groepen 6 zijn na de va-
kantie meteen aan het werk 
gegaan. Niet alleen voor de 
toetsweken, die al in de 3e 
week van het nieuwe jaar van 
start gingen, maar ook heb-
ben we inmiddels de eerste 
binnenles van de schooltuinen gehad waarin zij leerden 
hoe groot het eigen tuintje wordt en inzichtelijk is ge-
maakt wat nu een vierkante meter is. De kinderen heb-
ben nog ongeveer 2 maanden om een eigen naambordje 
te maken voor hun tuintje. Alle ouders van de groepen 6 
hebben inmiddels hier meer informatie over ontvangen.  
Daarnaast zijn wij ook naar een geweldige voorstelling 
geweest: De koning van Katoren, gespeeld door het thea-
tergezelschap De Nachtdieren. De kinderen hebben ge-
noten! 
Het thema "Zij maakten het verschil" draait inmiddels op 
volle toeren en op donderdag 13 februari wordt het the-
ma alweer afgesloten. Ouders en belangstellenden zijn 
van harte welkom.  
Komende week is ook alweer de laatste dansles voor de 
leerlingen.  
Kortom: de leerlingen van groep 6 zijn hard aan het 
werk! 

Groep 7/8 
 
We zijn in de groepen 7 en 8 nog 
steeds bezig met het IPC thema: 
Weer en Klimaat. In tweetallen 
hebben de kinderen heel veel in-
formatie opgezocht over een land. 
Bijvoorbeeld wat voor weer het is 
in dit land en welke invloed heeft 
het weer op de leefomstandighe-
den in dit land. Ook hebben de 
kinderen een eigen weerbericht 
gemaakt. 
Binnenkort sluiten wij dit thema 
af met een klimaat museum. In dit 
museum zijn alle prachtige pos-
ters van de groepen 7 en 8 te zien. 
Ook zullen zij dan aan de ouders 
vertellen wat zij voor informatie 
hebben gevonden over hun land. 
Ook hebben we de afgelopen we-
ken dansles gehad. De laatste les 
stond in het teken van dansvor-
men maken in de vorm van Tetris 
figuren. Alle trucs werden uit de 
kast gehaald en de kinderen heb-
ben samen mooie vormen ge-
maakt. 
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