oktober 2021
Van de directie
De eerste weken van het nieuwe schooljaar liggen alweer achter ons. We zijn goed van
start gegaan en het voelt veilig en vertrouwd om weer op school te zijn. De herfst dient
zich langzaam maar zeker aan, het wordt al wat frisser en het is eerder donker.
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Nog een paar weken en dan is het herfstvakantie. Gelukkig kunnen we de vertrouwde
activiteiten die bij dit jaargetijde horen, zoals de voorleeswedstrijd, kinderboekenweek,
herfstactiviteiten in de onderbouw etc dit schooljaar weer oppakken. Het voelt goed om
weer meer vrijheid te hebben om met onze leerlingen de wereld in te gaan. Op school
leren ze veel, maar zeker ook buiten de school! Wat fijn dat we jullie weer live hebben
ontmoet tijdens de startgesprekken. Altijd goed en verhelderend om face to face met
elkaar in gesprek te gaan. En ook stukken gezelliger dan alles digitaal..

Voor de A.Bosschool breekt er een tijd aan van aanpassingen en verbouwingen. Dit
wordt ook hoog tijd, maar is steeds uitgesteld omdat er sprake was van mogelijke realisatie van het voorzieningenhart. Nu blijkt dat dit nog een flink aantal jaren op zich laat
wachten, hebben we de plannen voor groot-onderhoud en aanpassingen met spoed in
gang gezet. Naar verwachting zullen als eerste de cv-ketels worden vervangen in de
herfstvakantie, omdat men bang is dat deze installaties de winter niet gaan halen. Verdere aanpassingen als schilderwerk (binnen en buiten), renovatie toiletgroepen kleuters,
keuken, zonwering, vloerbekleding, plafondplaten, dak en goten en kleine herindeling
van ruimtes zullen in 2022 gaan plaats vinden. Gezien de impact die bepaalde werkzaamheden kunnen hebben op het onderwijsproces, zullen deze werkzaamheden zoveel
mogelijk plaats vinden in de voorjaars,- mei en zomervakantie. We zetten er op in dat we
het schooljaar 2022-2023 kunnen starten in een toekomstbestendig en fris gebouw.

We zitten er allemaal weer volop in en er gebeurt van alles op en rond onze scholen. Dat
is mooi; volop ontwikkeling om het voor de kinderen zo te regelen dat zij goed onderwijs
kunnen volgen in een leerrijke omgeving, want dat verdienen ze!

Hartelijke groet,
Namens het team,

Jantien Blankhorst– Hartkamp

Samen leren jezelf zijn
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Techniekdagen Salland
Op 29 en 31 oktober worden de techniekdagen Salland weer gehouden. Vanuit het bedrijfsleven, het
onderwijs en de overheid proberen we de opleiding- en beroepskeuze van jongeren in Salland op het
gebied van techniek, technologie en science stevig vorm te geven. Elk technisch talent op ieder
niveau telt, want we hebben denkers én doeners nodig. Dus heb je passie voor techniek, ga dan zeker een kijkje nemen. Meer informatie is ook te vinden op: https://www.platformtechnieksalland.nl/
Kinderboekenweek
Van 6 tot 17 oktober is het Kinderboekenweek! Dit jaar staat het in het teken van: “Worden wat je
wil”. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen,
vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut,
dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun
idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke
bron om over beroepen na te denken of te fantaseren.
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later! We
gaan het hebben over toekomstdromen en beroepen. We schrijven verhalen, lezen veel en knutselen
over dit onderwerp. Iedere groep doet in deze periode passende activiteiten om samen te dromen
over later.
Als er ouders zijn die iets willen vertellen over hun beroep of vragen van kinderen willen beantwoorden (in een filmpje)… Horen wij het heel graag!

Agenda oktober 2021
4 oktober

ANWB Streetwise
GMR vergadering

6 oktober

Start kinderboekenweek “Worden wat je wil”

15 oktober

Voorleeswedstrijd

18 t/m 22 oktober

Herfstvakantie

26 oktober

MR vergadering

27 oktober

Hoofdluiscontrole

29 en 31 oktober

Techniekdagen Salland

En de jarigen van oktober zijn!
1 Pien groep 8
21 Lynn groep 3
1 Jax Ruiter groep 1
21 Chris groep 7
6 Sigmar groep 2
Meester Saron
8 Vince groep 5
26 Benthe groep 8
13 Boaz groep 2
27 Thijn groep 2
14 Fern groep 4
30 Sam groep 2
14 Lauren groep 2
18 Tessa groep 2
19 Aurelie groep 2
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NIEUWSBRIEF

Nieuwe leden gezocht voor de OV!
De oudervereniging (OV) van de A Bosschool helpt bij diverse activiteiten op school zoals Sinterklaas en
Kerst. Daarnaast organiseert de OV zelf ook activiteiten zoals een cultureel uitje of de kleding inzamelingsactie en verzorgen we attenties voor de leraren namens alle ouders bij bepaalde gelegenheden.
Vier keer per jaar wordt er, samen met een afgevaardigde van school, vergaderd bij één van de OV leden thuis.
In verband met vertrekkende leden zijn we op zoek naar nieuwe deelnemers voor de oudervereniging.
Er is ruimte voor twee tot drie nieuwe leden. Vanaf het schooljaar 2022-2023 zal ook de rol van penningmeester of voorzitter beschikbaar komen.
Dus:
Vind je het leuk om te helpen met het organiseren of begeleiden van activiteiten?
Wil je graag wat meer betrokken zijn bij de school?
Wellicht is de OV dan iets voor jou!
Deelname aan de OV is een leuke manier om wat meer mee te krijgen van de activiteiten op school.
Doordat niet elk OV lid bij alle activiteiten hoeft te ondersteunen is de tijdsinvestering beperkt.
Heb je interesse en wil je meer weten? Spreek dan één van de huidige OV leden aan op school of neem
contact op via onderstaande contactgegevens.
De oudervereniging bestaat op dit moment uit:
Ñienke Noordkamp (vertrekkend)
Karin Assink (vertrekkend)
Simone Oosterkamp
Femke Westerkamp
Willem Otten
We kijken uit naar je reactie!
Willem Otten
Bel of whatsapp: 0618207103
Email: wwotten@gmail.com

Nieuws van de MR
De MR behartigt de belangen van ouders en leerkrachten en denkt mee met beslissingen die
de directie/ het schoolbestuur neemt. Om de belangen van de ouders goed te kunnen behartigen is het van belang dat je ons weet te vinden. Vandaar dat we ons in deze nieuwsbrief aan
jullie voorstellen.
De MR van de A.Bosschool bestaat uit 3 leerkrachten (Karin, Marjanne en Nicole) en 3 ouders
(Dennis, Joke en Daniëlle). We stellen ons als vertegenwoordigers even voor:
Ik ben Daniëlle Slinkman, moeder van Lynn Naeff (groep 3) en Job Naeff (peuter). Sinds vorig
schooljaar zit ik in de MR, omdat ik het leuk en waardevol vind om mee te denken en te praten
over het onderwijs dat onze kinderen krijgen.

Ik ben Joke Dieperink, moeder van Eline (groep 4), Bartjan (groep 2) en Dirkjan (peuter). Sinds
vorig schooljaar zit ook ik in de MR, omdat ik graag nauw betrokken ben bij het onderwijs.
Meepraten, en –beslissen over het beleid, meer contact krijgen met andere ouders, het team
en bestuur spreekt mij erg aan.

Ik ben Dennis Assink, vader van Guus die in groep 6 zit en van Eef die nu in groep
4 zit. Ik zit inmiddels 3 jaar in de MR en heb de voorzitters rol overgenomen van
Melanie. Ik zit in de MR, omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij de
school van mijn kinderen en daarnaast het interessant vind om mee te kijken met
het beleid van school en hier in een open sfeer advies te geven en in mee te denken.

Hallo, voor wie mij nog niet kent; ik ben Karin Oosterholt en werk al ruim 15 jaar op de A. Bosschool. Na een jaartje bij de kleuters heb ik jaren aan groep 7/8 lesgegeven en nu alweer een
aantal jaren groep 3/4. De MR zie ik als kans om samen met een aantal collega's en ouders
mee te denken over het onderwijs op de A. Bosschool. Waar staan we voor en waar gaan we
voor? Waar zijn we trots op en wat kan nog beter?

NIEUWSBRIEF

Mijn naam is Nicole Canter-Visscher. Ik ben ongeveer 16 jaar leerkracht op de A.Bosschool.
Na lesgegeven te hebben aan diverse groepen, ga ik vorm geven aan de flex-klas. Ook mag ik
deel uitmaken van de MR. Het gesprek aangaan met ouders en horen hoe zij tegen goed onderwijs aankijken vind ik zeer interessant. Daarnaast vertegenwoordig ik ons bij de GMR. Ouders hebben vanuit hun situatie soms een andere kijk op schoolse zaken en hoe mooi is het
om het daar samen over te hebben?

Ik ben Marjanne Klomp, dit wordt mijn derde schooljaar op de A Bosschool. Hiervoor heb ik
17 jaar gewerkt op de Springplank in Heino, ook een school binnen de stichting de Mare. Ik
heb voornamelijk les gegeven in de groepen 3 en 4. Dit jaar heb ik de overstap gemaakt naar
groep 1-2. Een leuke nieuwe uitdaging. Ik maak nu voor het tweede schooljaar deel uit van de
MR. Ook ik vind het fijn om samen met ouders mee te denken aan het verbeteren van het onderwijs op de A Bosschool.

Eens in de 6 weken is er een MR-vergadering waarin we verschillende ontwikkelingen van de
school met elkaar bespreken, bijvoorbeeld het jaarplan, plannen voor de besteding van de
NPO-gelden, de groepsindeling, het schoolgebouw enz. Mocht u punten hebben die we in de
MR zouden moeten bespreken, dan horen wij die natuurlijk graag.
Wisten jullie trouwens dat de MR vergaderingen open van aard zijn en kunnen altijd door jullie bijgewoond worden. De data waarop vergaderd wordt staat op de schoolagenda. In het kader van de maatregelen omtrent Corona is het nu goed om je eerst aan te melden als je een
keer wilt aansluiten.
Mocht je opmerkingen of vragen hebben omtrent de MR of over de gang van zaken op school
dan kun je altijd één van ons benaderen.
Groet namens de oudergeleding van de MR A. Bosschool,
Danielle Slinkman 06-12683415
Joke Dieperink 06-24187305
Dennis Assink 06-2273409

Dennis Assink 06-2273409
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Verder is de A Bosschool nog op zoek naar:

Op dinsdagen vanaf half 1 zijn wij nog op zoek naar biebouders. Mocht je dat leuk vinden? Wil je het
dan laten weten aan Marjanne via m.klomp@de-mare.org.

Wij kunnen nog kosteloos materiaal gebruiken om te knutselen, dus mocht je nog wat hebben
thuis? Zou je het mee willen geven?

