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6-15 oktober 
KinderBoekenWeek 

 
18-22 oktober 
Herfstvakantie 

 
1 november 

Studiedag 
Leerlingen vrij  

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
Beste ouders/ verzorgers, 
De school is helemaal in 
het teken van de 
Kinderboekenweek. Op de 
Bosgouw zijn er leerlingen 
van de groepen NEO 1, 
NEO 2 en de groepen 5 die 
bij de andere groepen gaan voorlezen. In de 
groepen 1-2  zijn er zelfs opa’s en oma’s 
komen voorlezen. Het thema  van de 
Kinderboekenweek is ‘worden wat je wil’. 
Ouders komen  voorlezen en vertellen over 
hun beroep. Binnen de groepen houdt men 
boekpresentaties. In een tijd met veel 
digitale middelen en afleidingen willen we 
juist het leesplezier bevorderen. De 
leesouders zijn vorige week gestart om aan 
het begin van de ochtend te lezen met de 
kinderen, dat hebben we anderhalf jaar niet 
kunnen doen en is zo nodig. We vinden het 
zo fijn dat er weer ouders in de school zijn. 
Zo helpen de biebouders de kinderen bij het 
uitzoeken van een passend boek in onze 
schoolbibliotheek.  
 
Deze week zijn de luizenpluisouders gestart. 
Ze helpen ons om de luizen buiten de 
school te houden door maandelijks de 
hoofdjes  te controleren op de 
kriebelbeestjes.  
 
In eerdere berichten heb ik geschreven over 
de NPO-gelden en hoe wij de gelden dit 
schooljaar inzetten. Na de twee 
coronaperiodes zijn er leerlingen die op een 
bepaald leergebied extra ondersteuning 
nodig hebben. De NPO-gelden worden o.a. 
ingezet om leerlingen onder- en 
naschooltijd bij te spijkeren. Juf Rebekka, juf 
Lizette, juf Sherida, juf Liesbeth, juf Astrid 
en meester Kevin voeren deze taak uit. De 
muzieklessen van juf Lin zijn echt 
fantastisch en het draagt bij aan de 
creatieve ontwikkeling van onze leerlingen.  
 
De lessen van Intraverte (groepen 6 t/m 8) 
om te werken aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen zijn in volle 
gang. We hebben steeds meer zicht op 

welke leerlingen nog er naast de 
gegeven lessen nog extra begeleiding 
nodig hebben.  
 
We realiseren ons dat we ons 
handen dicht mogen knijpen dat we 
collega’s hebben gevonden die we 
kunnen inzetten voor de NPO-
gelden.   
 

 
HERHALING: Bonnetjes sparen! 
De Bruna komt ieder jaar tijdens de 
KinderBoekenWeek met een actie 
waar ik(juf Bianca) altijd aan mee 
doe. Als je tijdens de 
KinderBoekenWeek(6 t/m 13 okt) 
een kinderboek bij Bruna koopt en 
het bonnetje op school inlevert, 
kunnen wij ter waarde van 20% van 
het totaalbedrag van alle bonnen 
kinderboeken uitzoeken bij Bruna! 
Dus maakt u ons ook blij met uw 
bon? Deze mag ingeleverd worden 
bij juf Bianca in groep 3a. 
 

 
Luizenpluishulp nodig!  
Nu er weer meer ouders de school in 
mogen, is ook het luizenpluizen weer 
gestart. Op de Bosgouw is de groep 
‘luizenpluizers’ nog te klein, dus bij 
deze een oproep voor 
luizenpluishulp. Het luizenpluizen is 
één keer per maand op 
woensdagochtend en duurt ongeveer 
een half uurtje. Wilt u helpen met 
luizenpluizen? Geef dit dan door aan 
juf Karin.. 
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