Nieuwsflits 24 januari 2017
Kalender
25 januari
31 januari

 Start nationale voorleesdagen
 MR-vergadering

Leerlingenadministratie:
Groep 5A: Twan
Welkom bij ons op school! Wij wensen jou en jouw ouders een fijne “Bomans” tijd!
Schoolfruit
Woensdag:
Mandarijn
Donderdag:
Peer
Vrijdag:
Mango
Op dit moment zijn de Mango’s die geleverd zijn NIET eetbaar. Wij raden aan om a.s.
vrijdag zelf fruit/groenten mee te geven als tussendoortje.
*In verband met de rijpheid, kan er een wisseling plaatsvinden in de volgorde.

Oproep reservekleding
Met zoveel jonge kinderen in school gebeurt er zo af en toe wel eens een ongelukje. Het is daarom
fijn om een voorraad joggingbroeken, onderbroeken en sokken te hebben (maat 116-128). U kunt
deze inleveren bij juf Yvonne of de groepsleerkrachten van de kleutergroepen.
Heeft uw kind een ongelukje gehad en komt hij/zij thuis in kleding van school? Wilt u het dan z.s.m.
gewassen weer teruggeven aan de groepsleerkracht?
Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen in de hal bij de kleuters puilt inmiddels erg uit. Zijn er voorwerpen
die u mist, kijkt u alstublieft in deze bak. Als de voorwerpen er na de voorjaarsvakantie nog liggen,
brengen wij ze naar een inzamelbak voor het goede doel.
Herinnering Ouderraad - flexpool
Twee weken geleden heeft u via de Digiduif een oproep gekregen om u aan te melden bij de flexpool
van de ouderraad. Heeft u zich al aangemeld? Aanmelden kan nog steeds
via ouderraad@godfriedbomansschool.nl
Nationale voorleesdagen
Op woensdag 25 januari starten de Nationale Voorleesdagen, deze duren
tot zaterdag 4 februari. Gedurende deze voorleesdagen besteden we in de
onderbouw extra aandacht aan boeken en voorlezen. Zo gaan de leerkrachten voorlezen in
de verschillende groepen en komt ook wethouder Nicole Dierdorp bij ons voorlezen. Enkele kinderen
van de groepen 3 en 4 gaan voorlezen in hun 'oude' kleuterklas, zodat zij kunnen laten horen hoe
goed zij al kunnen lezen. Op woensdag 25 januari mogen de kinderen van de kleuters in pyjama naar
school komen. Het is handig als de kleuters de pyjama over hun normale kleding aantrekken. Op de
site van de Nationale Voorleesdagen kunt u extra informatie vinden over deze bijzondere dagen.
http://www.bplusc.nl/bibliotheek/Voorlezen/Nationale-Voorleesdagen.html
Voor eventuele vragen over de voorleesdagen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Carnaval
Woensdag 22 februari vieren wij carnaval. Het belooft weer een gezellige, vrolijke boel te worden!
Iedereen die deze dag in school is; kinderen, leerkrachten, hulp (groot)ouders, mogen op deze
vrolijke dag verkleed komen. Enge maskers, zwaarden en pistolen, spuitbussen en confetti, laten we
allemaal thuis!
Om deze ochtend te doen slagen, kunnen wij uw hulp hard gebruiken! Wij zoeken in ieder geval voor
elke groep 3 hulp(groot)ouders. Deze helpende handen staan bij een activiteit in de klas en de
leerlingen lopen in groepjes bij u langs. U kunt zich vanaf woensdag 25 januari aanmelden bij de
leerkracht van uw kind of via de mail bij juf Sharon (sgrootscholten@godfriedbomansschool.nl) Graag
vóór vrijdag 10 februari. Er hangt ook een intekenlijst bij de deur van elke groep. Alvast bedankt
namens de carnavalscommissie!
Personeel
Juf Charlotte
Zoals u weet is Charlotte in verwachting. Helaas laat haar gezondheid het momenteel niet toe om vijf
dagen te blijven werken.
Dit betekent dat zij vanaf deze week 3 dagen voor de groep staat. De ander dagen worden deze week
ingevuld door juf Els Kottelaar. Wij zullen u informeren hoe de groepsbezetting de weken hierna is.
Op de dagen dat Charlotte niet voor de groep staat, zal zij haar niet-lesgevende taken uitvoeren. Het
kan zijn dat deze werkzaamheden op school plaatsvinden.
Juf Francis
In de vorige Nieuwsflits hebben wij u verteld dat juf Francis vanwege haar gezondheid al geruime tijd
aangepaste werktijden (ma t/m do 9:30 – 16:00 uur) werkt. Dit is helaas nog te veel en zij zal vanaf
deze week dinsdag t/m donderdag op aangepaste tijden werken. Wij zijn aan het bekijken hoe wij
deze uren op kunnen vangen.
Even voorstellen
Mijn naam is Annika Kruizinga en ik loop het komende half jaar stage op de Godfried
Bomansschool bij de intern begeleidster. Ik woon in Zoeterwoude en ben 22 jaar.
Momenteel studeer ik aan de Universiteit Leiden en volg hier de master “Kinderen
met leer en gedragsproblemen”. Daarvoor heb ik de bachelor Orthopedagogiek
afgerond. Van maandag tot en met donderdag ben ik op school aanwezig, tussen
09.30 en 16.00. Ik heb het erg naar mijn zin op de Godfried Bomansschool, met
name de diversiteit van de leerlingen spreekt mij zeer aan. Als u vragen heeft,
schroomt u dan niet mij aan te spreken! Met vriendelijke groet, Annika Kruizinga
Jarige joppen en jetten (24-01 t/m 06-02)
24
24
24
25
27
29

januari
januari
januari
januari
januari
januari

1/2D
5A
7
1/2A
1/2B
8

Damian van der Bijl
Julia Ros
Nigel Marijt
Omar Abdulaahi Hussein
Amy-Liv Kaffa
Hamza Loulidi

5
9
11
5
5
11

29 januari
30 januari
30 januari

1/2D
1/2E
4A

Juf Susan M.
Phileine de Kok
Sanne Trijsburg


4
8

31
31
2
2
4
5
6

januari
januari
februari
februari
februari
februari
februari

7
8
8
4A
1/2A
6
7

Cas Oostenbrug
Daan d' Arnault
Lily Groeneveld
Juf Els B.
Mikita Dudko
Thalía Sint Jago
Quincy Verberckmoes

11
12
12

5
11
11

Van harte gefeliciteerd allemaal!
Ons wordt regelmatig gevraagd door organisaties van buitenaf om een bericht op te nemen in onze
Nieuwsflits. Indien wij het toepasselijk vinden, kunt u de berichten hieronder lezen. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor de tekstuele onjuistheden.

Vogeltelling
Graag vragen wij uw aandacht voor de landelijke Tuinvogeltelling die Vogelbescherming Nederland ieder jaar
organiseert. Dit jaar is deze in het weekend van 28 en 29 januari.
We hopen dat u meedoet. De resultaten zijn belangrijk, want zo kunnen
we zien of bepaalde buurten misschien aantrekkelijker voor vogels
moeten worden gemaakt. Bij het herinrichten van straten kunnen we er
bijvoorbeeld voor zorgen dat er struiken of bomen worden geplant die
aantrekkelijk zijn voor vogels. We vinden het belangrijk dat de hele mix
aan verschillende dieren- en plantensoorten hier zoveel mogelijk in
evenwicht wordt gehouden. Uiteindelijk helpen alle initiatieven, groot en
klein, om dat evenwicht te herstellen en in stand te houden. Dergelijke initiatieven maken bovendien van
Rijswijk een duurzamere stad. Wij stimuleren ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, omdat ze
bijdragen aan een sociale, groene en aangename woon- en werkomgeving.
Bovendien is het tellen van vogels en meewerken aan deze telling gewoon erg leuk.
Wintercursus Schoolschaatsen
De Haagse Schaatsschool organiseert voor leerlingen Primair Onderwijs op de donderdagen van 26 januari tot
en met 30 maart 2017 in de binnenhal van De Uithof, Jaap Edenweg 10, Den Haag een cursus schaatsen voor
beginners en enigszins gevorderden van 8 wekelijkse lessen. De lessen zijn op kunstrijschaatsen. De schaatsen
zijn op De Uithof te huur bij Oomssport op vertoon van een geldige legitimatie.
Van 16.15 -17.30 uur leren kids van 4 t/m 12 jaar op een speelse manier ijssterren te worden. Kosten, inclusief
entree met begeleiding, 4 en 5 jaar € 72,00; 6 t/m 12 jaar € 76,00.
Een proefles kan op donderdag 26 januari 2017. Kosten € 10,00.
(Bij het volgen van de cursus wordt de € 10,00 van de proefles in mindering
gebracht.)
Met de Ooievaarspas 50% korting.
Aanmelden cursus of proefles? Zie http://www.haagseschaatsschool.nl/.
Vragen? E-mail: mail@haagseschaatsschool.nl

