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Het is bijna meivakantie. Na de meivakantie worden de gymlessen zoveel mogelijk buiten gegeven en wel op de
velden van OVV. Hieronder vindt u een bericht van meester Vincent:
Beste ouders/verzorgers,
Op dinsdag na de meivakantie starten de buitengymlessen. Op maandag 14 mei is er nog gym in de Meander.
Willen jullie rekening houden met het weer? Een trainingsjas of sweater is heel handig als het fris is. Een
trainingsbroek mag ook. Slippers en schoenen met hakjes zijn niet toegestaan.
Als het warm is graag een bidon of flesje water meegeven zodat er extra gedronken kan worden.
Ik probeer twee dagen van te voren door te geven of er binnen of buiten les is! Bij slecht weer is er les in de
Meander. Het is verboden om buitenschoenen in de zaal te dragen.
Met vriendelijke groet,
Meester Vincent.

Ophalen oud papier.
Dit schooljaar zal de papiercontainer nog twee keer voor de
school staan en wel in de weken :
28 mei t/m 1 juni
en
2 t/m 6 juli.
Het oud papier levert de school een extra zakcentje op en
we zorgen er met elkaar voor het milieu.
Spaart u met ons mee?

Koningsspelen.
Donderdag 26 april worden de Koningsspelen gehouden in Oostvoorne. De schooldag duurt van
8.30 tot 12.00 uur. We starten de dag met een lekker ontbijt in de klassen. Hierna maken we ons
klaar voor de spelletjes. De groepen 1 t/m 4 doen de spelletjes in en rond de school. De groepen 5
t/m 8 gaan naar de velden van OVV. Stichting Push organiseert daar met vrijwilligers een compleet
programma.
De organisatie kan nog hulpouders/vrijwilligers gebruiken om op het OVV complex te helpen met
opbouwen en om spelletjes te begeleiden. Wilt u helpen? Geef u dan op bij Albert Kokkeler, tel nr.
06 45 70 76 95 of via mail a.kokkeler@stichting-push.nl

De meivakantie start op
donderdag 26 april om
12.00 uur en duurt t/m
zondag 13 mei.
Maandag 14 mei begint
de school weer.

Vrijdag Fruitdag!
De afgelopen maanden hebben wij weer allerlei
soorten fruit op school gekregen en was er elke dag
een lekker en gezond tussendoortje voor de leerlingen.
Vanaf volgende week stopt het Schoolfruit. Maar een
gezond tussendoortje mee naar school nemen is
natuurlijk nooit verkeerd!
Kleine reminder: elke vrijdag is het fruitdag en moeten
de kinderen zelf fruit en/of rauwkost mee naar school
nemen!

Talentenshow
Op woensdag 25 april 2018 nemen wij met
onze jaarlijkse playback en talentenshow
afscheid van het podium. Dit zal in de
meivakantie weggehaald worden. Wil je
meedoen? Dat kan. Geef je dan op bij je juf
of meester.
Wel even opletten: vol is vol!

Juf Dénise met zwangerschapsverlof.
Twee weken na de meivakantie, op 28 mei, zal juf Dénise met zwangerschapsverlof gaan. We
hebben juf Stanneke Matthijsse bereid gevonden dit verlof voor 4 dagen per week (maandag
t/m donderdag) op zich te nemen. Zij is een ervaren leerkracht en is momenteel nog werkzaam
in Spijkenisse, ze geeft daar les in groep 7. Zij zal per 1 juni starten op onze school, voor de
dagen 28 en 29 mei zal een tussenoplossing gezocht worden. Naast juf Stanneke zal juf Nienke
van den Pol de vrijdagen groep 7/8 gaan draaien.

Rommelig voor een goed doel!
De voorbereidingen voor de verbouwing zijn in volle gang. Vorige week zijn
alle magazijnen onder handen genomen, opgeruimd en waar nodig
leeggeruimd! De bibliotheek is afgelopen dinsdag helemaal leeggehaald.
Op 30 april starten de werkzaamheden in de school. Er zal zoveel mogelijk
in de meivakantie gesloopt worden zodat de kinderen hier geen last van
zullen hebben.

Tot aan de zomervakantie zal er verbouwd worden. De planning is voor de
bouwvak-vakantie klaar te zijn. In de zomervakantie zal dan de nieuwe
vloerbedekking gelegd worden. We gaan er van uit dat er na de
zomervakantie gestart kan worden in een school met een nieuwe, frisse
uitstraling!

Lessen HVO tot aan meivakantie.
Na de meivakantie zullen de HVO lessen (gegeven door HVO-juf Kim) stoppen. Er is letterlijk geen ruimte
meer beschikbaar om de lessen te geven vanwege de verbouwing. Juf Kim zal daardoor dinsdag 24 april
voor het laatst op school zijn om haar lessen te geven.
Verhuizing groep 7/8.
Op woensdagochtend 25 april zal groep7/8 verhuizen van lokaal. Groep 7/8 zal tot aan de zomervakantie
in het lege lokaal aan de overkant van de gang gaan zitten. Dit omdat er in hun lokaal verbouwd gaat
worden (podium weg en vaste tussenmuur plaatsen i.p.v. vouwwand).

Het logo van de nieuwe school
obs De Bosrand!

Biebboeken
Zoals al eerder gezegd is de Bibliotheek op school helemaal leeggehaald. We missen
nog enkele boeken. Wellicht heeft u nog een boek thuis liggen? Dat kan natuurlijk
gebeuren.
U kunt de boeken gewoon inleveren op school, dan zorgen wij ervoor dat ze
teruggegeven worden aan de bibliotheek.

De kinderen van groep 7 en 8 hebben keihard gewerkt
de afgelopen dagen aan de IEP-eindtoets (gr 8) en de
Entreetoets (gr 7). Over enkele weken weten we hoe
het gegaan is. Spannend!

