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Schoolinformatie
*Schoolafspraak van de maand:
Wij zijn een gezonde school
- Alleen bij verjaardagen en schoolactiviteiten mag
met mate worden gesnoept op school
- In de kleine pauze eten we fruit en in de grote
pauze eten we bij voorkeur brood
- Op school wordt geen prik gedronken
- We eten en drinken in de klas
*Op tijd komen
De laatste tijd merken we, dat veel kinderen te laat
op school komen. Dit zorgt voor onrust binnen de
groep bij de start van de les. De onderwijsinspectie
verwacht van ons, dat wij de lessen klokslag 8.30 uur
starten. Daarom ons verzoek aan de ouders om hier
rekening mee te houden. Zowel de leerkrach, als de
leerlingen stellen het op prijs als ze ongestoord aan
de les kunnen beginnen. De lessen starten om 8.30
uur precies. Na 8.30 uur gaan de kinderen onder
begeleiding van de conciërge naar binnen, ouders
gaan dan niet meer mee naar binnen. Als iedereen
van goede wil is gaat ons dat beslist lukken!
*Sinterklaastijd
Wat is het toch altijd gezellig op school rond 5 december! Deze week rook het heerlijk naar kruidnootjes, die zelf gemaakt waren door de leerlingen
van de LAN groep.
De kinderen hebben kruidnoten gebakken en hierbij
hebben ze geleerd om zelf het recept te lezen en uit
te voeren. Daarbij zijn zij actief bezig geweest met
maten die bij het gewicht horen en hebben ze zelf

alles gewogen en gekneed. Daarna hebben zij het
deeg verdeeld en heeft iedereen zijn eigen kruidnoten gemaakt. Wij weten nu ook het verschil tussen
pepernoten en kruidnoten, weten jullie dat ook?

Hierbij het heerlijke recept van de LAN leerlingen,
zodat jullie het thuis ook kunnen uitproberen.
Succes!
Ons kruidnoten recept:
75 gram ongezouten boter
63 gram donker bruine basterdsuiker
2 eetlepels speculaaskruiden
125 gram zelfrijzend bakmeel
2 eetlepels halfvolle melk

Oven: 160 graden
Baktijd: 15 minuten
* Bende op school
Woensdag 28 november was het even schrikken
voor de juffen en meesters. De hele school stond op
z'n kop! Kennelijk waren de Pieten 's nachts langs
geweest. Ze hadden er een grote bende van gemaakt.

Ook hadden ze geprobeerd wat op het bord te
schrijven. Het schrijven lukte de Pieten wel, maar het
spellen dat gin g niet helemaal goed …….

*Schoolfoto's
Het team van de Boog Bospolder is heel tevreden
met het resultaat van de schoolfoto's. Hopelijk bent
u dat ook. U kunt nog tot 14 december 2018 de
foto's betalen of inleveren bij juf Levien. Er kan ook
contant betaald worden (liefst gepast). U moet dan
wel de brief van de fotograaf erbij doen. Dit in
verband met de administratie van de fotograaf.
Tot aan de kerstvakantie is juf Levien aanwezig op
maandag en op donderdag.

* BoTu (Bospolder Tussendijken) 2028:
Veerkrachtige Buurt / Resilient Neighbourhood)
Burgemeester Aboutaleb heeft speciale aandacht
voor enkele buurten in Rotterdam. Buurten, die een
extra steuntje in de rug best kunnen gebruiken.
Bospolder - Tussendijken (BoTu) is zo'n buurt.
Burgemeester Aboutaleb is trots op wat inmiddels
bereikt is, maar er kan en moet nog veel meer. Als je
verschillende partijen in de buurt beter laat samenwerken komt er meer samenhang en verbondenheid,
waar iedereen van kan profiteren. In het kader
daarvan is onlangs "BoTu 2028" opgezet. Een plan
om in 10 jaar tijd van Bospolder Tussendijken, een
fijne, gezonde, duurzame, veilige en plezierige
woonwijk te maken. Scholen spelen daar ook een rol
in. Wat gaat er gebeuren?
- Duurzame, energie neutrale schoolgebouwen en
woningen.
- Groene, aantrekkelijke, uitdagende en educatieve
schoolpleinen
- Positief pedagogisch klimaat (voor, tijdens en na
schooltijd)
- Ouderbetrokkenheid, ouders krijgen kansen en
doen actief mee.
- Veel onderlinge samenwerking met wijkpartners
- Kinderen krijgen kansen (op alle niveaus). We
spelen nog beter in op de onderwijsbehoefte en
leervraag van het kind (bv plusklas en klusklas).
Burgerschap, gezond gedrag en aandacht voor sport,
cultuur, techniek en muziek.
Deze kinderen zijn de burgers van morgen, zij zijn
verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Logisch om hen als eerste in dit veranderproces mee te
nemen. Directeur Marja Damman heeft onlangs
samen met partijen in en buiten de wijk een
samenwerkings-overeenkomst besproken.

*Een nieuwe naam voor de school !
Uit de overgebleven 3 namen heeft het team
uiteindelijk een keuze gemaakt. De keus is gevallen
op: Openbare Basis School Dakpark. Binnenkort
zullen we een en ander in werking
*E-mailadressen
We hebben nog niet van alle ouders e-mailadressen.
Omdat wij de nieuwsbrief digitaal willen verzenden is
het voor ons van belang om de juiste e-mailadressen
te hebben. Graag uw e-mailadres voor 14 december
even doorgegeven aan Mila.
* Wat staat er allemaal te gebeuren de
komende weken?
03 december: Inleveren surprises groepen 5, 6, 7, 8
05 december: Sinterklaas op bezoek
20 december: Kerstmusical en kerstdiner
21 december: Leerling Vrije Dag
22 december: Kerstvakantie
07 januari : Start school

