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18-22 oktober 
Herfstvakantie 

 
1 november 

Studiedag 
Leerlingen vrij  

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

U mag weer de school in!  
Het binnenkomrooster voor ouders van 
leerlingen op de Bosgouw is uitgebreid. 
Bovenstaand ziet u welke twee dagen nu 
voor iedere groep zijn ingeroosterd. Meer 
informatie hierover vindt u de bijlage.  
 

 
Fijn vakantie! 
Morgen start de herfstvakantie. De acht 
schoolweken zijn voorbij gevlogen. Voor de 
kinderen betekende het weer in contact 
komen met de kinderen uit de groep. De 
kinderen hebben weer nieuwe vriendjes en 
vriendinnetjes gemaakt. 
Als ik door de school loop dan zie ik veel 
bedrijvigheid, ook buiten het lokaal. Er 
wordt volop gelezen met leesouders en de 
leerlingen worden bijgespijkerd op de 
vakgebieden rekenen, begrijpend lezen en 
technisch lezen. De groepen 5 en NEO 
hebben een rapworkshop gevolgd en de 
middenbouw een workshop wagentjes 
maken van elastiek. Binnen de groepen is er 
meer tijd voor de creatieve ontwikkeling en 
de school hangt vol met de mooie creaties 
van de kinderen. We vinden het fijn om de 
ouders in de school te zien en na de 
herfstvakantie kunnen de ouders van 2 

groepen naar binnen (zie schema). Zo 
fijn want we hebben elkaar nodig om 
de kinderen optimaal te laten leren. 
De werkgroep ouderbetrokkenheid 
heeft de eerste doelen die op de 
agenda stonden al behaald of 
gedeeltelijk behaald.  
We kunnen terug kijken op acht 
mooie schoolweken.  
We wensen jullie een fijne 
herfstvakantie toe. 
 

 
Gedicht van Guus uit groep 8 
In het teken van de 
KinderBoekenWeek hebben de 
leerlingen uit groep 8 een gedicht 
geschreven. Het gedicht van Guus 
krijgt een plaatsje in ons 
flierefluiternieuws. De prachtige 
tekening hierboven hoort bij zijn 
gedicht. 
 

Rechter  
 

De hamer slaat.  
De straf staat.  
Rechter zijn is geen kinderspel.  
Want er staat veel druk op je vel.  
  
De rechter heeft het laatste woord.  
Soms een scheiding soms een moord.  
Een aanklacht hier een aanklacht 
daar. 
Je werk als rechter is nooit echt 
klaar.  
  
Voor de rechter mag je niet liegen.  
Als je dat wel doet is je straf niet te 
verliezen.  
Zonder de gepaste straf.  
Loopt de wereld de weg af.  

BOSGO
UW  

Maan
dag  

Dinsd
ag  

Woens
dag  

Donder
dag  

Vrijd
ag  

1-2A  X     X      

1-2B     X    X    

1-2C    X      X   

1-2D  X    X       

3A  X      X     

3B    X      X   

4A  X       X    

4B    X       X  

5A    
 

X    X    

5B    X   
 

  X   

NEO1     X    
 

X   

NEO2  X       X   
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 Binnenkom rooster ouders           

              

Bosgouw              

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag         

1-2A x    x             

1-2B   x    x           

1-2C   x      x         

1-2D x    x             

                    

3A X     X            

3B   X     X          

4A X      X           

4B   X      X         

                    

5A    X  X            

5B   X     X         

                    

N1    X     X         

N2 X       X          
 
 
 
Afspraken m.b.t. binnenbrengen door ouders 

 
 
 

 

         

     

 
* 

Met ingang van 25 oktober tot en met 24 december 
vanaf 08:15 tot 08:25 mogen ouders op de groepsdag mee naar binnen, om 08:25 gaan ze uiterlijk naar buiten     

* groepen 1-2 door de "kleuter in- , uitgang"          

* groepen 3-4 door de hoofd in- ,uitgang          

* groepen 5-6 en Neo door de zij-ingang      

* vanaf 08:25 gaan de andere groepen naar binnen zodat iedereen om 08:30 kan beginnen      



* Bij leseinde 12:00, lesstart 13:15 en leseinde 15:15 blijven de ouders op het schoolplein wachten totdat de groep naar buiten komt  
* ouders kunnen na afspraak om 15:15 naar binnen         

              

  maandag  dinsdag woensdag donderdag vrijdag         

6A                   

6/7B                   

7A                   

8A                   

8B                   

* voor de Uithof geldt:            

* ouders kunnen meelopen voor vragen enz. tot aan de buiten groepsdeur van 08:20 tot 08:30     

* de lessen starten om 08:35           

* Bij leseinde 12:05, lesstart 13:20 en leseinde 15:20 blijven de ouders op het schoolplein bij de fietsenstalling wachten totdat de groep naar buiten komt 

* ouders kunnen op  afspraak om 15:20 naar binnen         

              

              
 


