Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Beste wensen voor 2019
We beginnen deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar met een wens voor u allen:
Moge Gods hand voor u zijn,
om u de weg te wijzen.
Achter u, om u te beschermen.
Onder u, om u op te vangen
Boven u, om u te zegenen.
Fruit een lekkere buit
We hebben bericht gekregen dat de spaarposter van de kiwistickers ontvangen is. We kunnen de
ballen eind januari verwachten. We krijgen er als het goed is 20, we hadden nl. alle 300 stickertjes
kunnen verzamelen.
Sportteam GO - GO Fit
We nemen dit jaar weer deel aan GO Fit. Bewegen en sporten vinden wij een belangrijk onderdeel in
ons lesprogramma.
Op dinsdag 14 en woensdag 15 januari willen we ons beweeg- en speelgedrag in kaart laten brengen
door Sportteam GO. De kinderen voeren vier motorische oefeningen uit. Naar aanleiding van de
uitvoering van die oefeningen wordt een sport- en beweegadvies gegeven. De leerkrachten ontvangen
aan de hand van deze gegevens tips om te werken met niveaus binnen het bewegingsonderwijs.
Sportteam GO gaat zorgvuldig met de gegevens om en alleen de school beschikt over de individuele
resultaten.
GO Fit is een initiatief van Sportteam GO en JOGG Goeree-Overflakkee, onderdeel van de gemeente
Goeree-Overflakkee.
Nieuwsbrief via Parnassys
In de afgelopen weken heb ik vaak te horen gekregen dat mensen de nieuwsbrief opeens niet meer
ontvingen. Dat is vervelend voor u en voor mij, u was niet op de hoogte en ik moest een aantal brieven
apart versturen.
Ik ben nu bezig om alle mailadressen uit de lijsten te vergelijken met de mailadressen in Parnassys.
Dat is wel even een klusje, maar eind januari moet dat toch wel rond zijn. Vanaf dan ontvangt u de
mail via Parnassys. Mensen die nu wel de nieuwsbrief krijgen, maar geen leerling (meer) op school
hebben, blijven hem op de oude manier ontvangen.
Huiswerkbegeleiding
Twee Maatschappelijke stagiaires, Martijn Wagner en Cornelis Tieleman, hebben aangeboden om
half uurtje huiswerkbegeleiding op school te geven. Zij willen vanaf 20 januari op dinsdag en
donderdag een uurtje op school aanwezig zijn om leerlingen te helpen bij het leren of het maken van
hun huiswerk. Wilt u er gebruik van maken? Laat het ons even weten. Het kan van alles zijn,
Ambrasoft, Holmwoods, extra rekenwerk, leren voor een toets enz.

Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Het is gewoon op school in een lokaal.
Kinderen kunnen zich opgeven op het rooster dat hangt in de centrale hal in het trappenhuis. Er is
beperkt plek.
Opening PZ en BSO KidzEiland
Gisteren was de officiële opening van het nieuwe gebouwtje van KidzEiland op het plein van de
Bosseschool. Wij hebben er al een kijkje kunnen nemen. Het is een prachtig gebouwtje geworden!
Rooster 5 gelijke dagen model
In de bijlage vindt u uitleg over een ander schooltijden rooster, het 5 gelijke dagen model.
Luizenvrij
Deze week hebben de luizenmoeders weer gespeurd
naar luizen. Er is er niet een gevonden. We zijn dus ook
dit keer luizenvrij. Dat is fijn!
Ouders bedankt voor het werk!

Schoonmaakavond
Volgende week donderdag 16 januari hebben we schoonmaakavond. Op dit moment hebben we nog
maar 5 aanmeldingen.. Kijkt u ook in uw agenda? U was het vast vergeten zo vlak voor de vakantie.
Via SocialSchools kunt u zich nog aanmelden.
In het schoonmaakpakket van de Gom zit niet het schoonmaken van de materialen. Dat willen we toch
echt graag 2x per jaar doen.
Voetbaltoernooi
Een aantal teams zoeken nog een begeleider om ter plaatsten de boel te regelen. De teams kunnen
zich tot 16 januari opgeven.
hartelijke groet,
Marieke de Jager

