
BSV Bosschool  

Bergen, november 2022 

Betreft: Vrijwillige bijdrage cultuuronderwijs en schoolbrede projecten (brief 2)  

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

De Bosschool staat bekend als expressief, eigenzinnig en ambitieus; een school met structurele 

aandacht voor de manier waarop mensen in taal, beeld, klank en beweging uitdrukking geven aan 

hun ervaringen, gevoelens, gedachten en meningen. Een school waar met respect en belangstelling 

gekeken en geluisterd wordt naar anderen. Op de Bosschool vinden we het belangrijk dat kinderen 

in aanraking komen met diverse culturele uitingen. Denk aan de Kinderboekenweek, 

theatervoorstellingen en museumbezoeken. In alle groepen zijn creatieve activiteiten een belangrijk 

onderdeel van het weekprogramma: tekenen, handvaardigheid, techniek, muziek, dans en toneel. Zo 

leren de kinderen zich op verschillende manieren te uiten en wordt het creatief vermogen 

ontwikkeld. 

 Met de vakleerkrachten muziek en beeldende vorming (naast de handvaardigheid die in 

iedere klas aangeboden wordt) geeft de Bosschool extra kleur en dimensie aan het 

onderwijs van onze kinderen.  

 Ook heeft de Bosschool de wens om extra drama coaching voor de leerkrachten te 

organiseren, waarmee de leerkracht drama als middel bij de verwerking van de lesstof beter 

kan inzetten. Het vak drama wordt op de Bosschool sterk gestimuleerd. Naast de drama 

lessen in de klas zijn ook de musicals in de verschillende groepen jaarlijks een succes.  

 De Bosschool heeft daarnaast wensen ter verdieping van het cultuuronderwijs in de vorm 

van gastlessen, theater- en museumbezoek en bijv. het inplannen van de dansdagen voor 

onze kinderen. 

 De videoregistratie van de eindmusical van groep 8, de befaamde jaarboekjes en de 

herinrichting van het schoolplein behoren ook tot deze culturele en/of schoolbrede 

activiteiten.  

 

Al dit (creatieve) aanbod en verdieping is enkel mogelijk door de bijdrage van de ouders zoals de 

Bosschool die al jaren kent. Om die reden vragen wij dit schooljaar aan alle ouders een vrijwillige 

bijdrage van €165,00 t.b.v. het cultuuronderwijs en schoolbrede projecten. Dit bedrag is gelijk aan 

vorig jaar. Het staat een ieder uiteraard vrij om meer of minder te doneren.  

 

Met vriendelijke groet,  

Nanke Langenhorst,  

Penningmeester BSV 


