weten dat als ze hun best doen, de resultaten
passend zullen zijn bij hun inzet en mogelijkheden.
Het is wel van belang om rekening te houden met
deze weken. Praktisch is het onhandig als veel
Gastlessen Verkeer gr.4 A,B, 5 en 6 kinderen niet aanwezig zijn, want dan moeten ze
de toetsen later inhalen. Wilt u daarom rekening
Bezoek gr. 8 aan Mendelcollege
houden met de toetsen en de dokter en tandarts
Nieuwsbrief 10
bijvoorbeeld op een ander moment plannen?
Gastles Verkeer gr. 7A, B en 8
Nationale Voorleesdagen
Belangrijk: De Vreedzame School
Inloopmiddag gr. 2 16.00-17.00u
Door privé omstandigheden van de trainer van de
Vreedzame School is de studiemiddag voor de
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leerkrachten vervallen. Ook zal de ouder
Afsluiting Nationale Voorleesinformatieavond daardoor helaas niet door
dagen
Start Erfgoedproject Van graan tot kunnen gaan. Wij vinden dat heel spijtig, maar
zullen op korte termijn een nieuwe datum voor de
pannenkoek gr. 3
informatieavond vastleggen. Zodra deze datum
Start Erfgoedproject Ridders en
bekend is, zal ik u informeren.
Kastelen voor gr. 1-2

Nummer 10/ datum: 19-1-2017
Kalender
Januari
Do
19
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20
Wo
25
Do
26
Februari
Do
2
Vr
3
Ma

6

Wo
Do
Ma

8
9
13

Di

14

Do
Vr

16
17

Bezoek aan de Zandhaas gr. 3
Bezoek Thysse’s Hof gr. 6
Studiedag team
Leerlingen zijn vrij
Bezoek Zorgvrij gr. 3
Voorstelling Roodkapje gr. 1-2
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Start voorjaarsvakantie 12.15 u

Van de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
Verleden week heeft de clusterdirecteur u op de
hoogte gebracht dat ik per 1-3-2017 een andere
functie heb. Het is op dit moment nog niet bekend
wie er na 1-3-2017 zal komen. Zodra hier
duidelijkheid over is, zal u geïnformeerd worden.
Het team zal er voor zorgen dat alle
ontwikkelingen die in gang gezet zijn zo goed
mogelijk doorgang zullen vinden.

Met vriendelijke groet,
Erna Heijnis
Schoolleider RDO van de Bosbeekschool
Van het team
Dubbel6kamp

Maar liefst 80 leerlingen van de
Bosbeekschool hebben mee gedaan aan de
dubbel6kamp in de kerstvakantie. Het was
een gezellig evenement met talloze spelletjes,
waarbij het opblaasbare klimvarken veruit
favoriet was!
Kunstklas

De Kunstklas is een dermate groot succes op
school dat we 25 januari starten met een
tweede lessenserie. Veel leerlingen die aan de
eerste lessenserie hebben deelgenomen, gaan
verder met de tweede ronde. Maar er zijn ook
Cito
nieuwe leerlingen en de inschrijving was dan
Vanaf 16 januari worden er weer Cito toetsen
ook snel vol. Er wordt gestart met
afgenomen. Deze toetsen zijn van belang om de
groei van de prestaties op kindniveau en op
aquarelleren en er is natuurlijk ook weer een
schoolniveau te meten. De druk voor deze toetsen expositie waarbij de leerlingen hun werk
moet normaal zijn. Dit betekent dat de kinderen

mogen tonen aan ouders, grootouders en
andere belangstellenden.

High tea

Als afsluiting van het hoofdstuk “Food and
Drinks” bij Engels heeft groep 7a afgelopen
maandag een high tea gehouden. De
Simultaan schaken
Afgelopen woensdag was het Tata steel
leerlingen hadden heerlijke hapjes gemaakt
simultaan schaaktoernooi voor scholieren. Als die ze onder het genot van een kopje thee
extraatje mochten onze leerlingen als
konden proeven.
spelersescorte met de Telstar spelers en een
aantal grootmeesters het veld op voor
aanvang van een wedstrijdje. Dat was een
unieke ervaring. Vervolgens zetten de
leerlingen hun beste beentje voor tijdens het
simultaan schaken. Het was een gezellige
middag en een mooie voorbereiding op het
schaaktoernooi voor basisscholieren op 5
februari.
Groep 8 als De Raad van kinderen

Meike en Leonoor behaalden remise in het
simultaan schaaktoernooi voor scholieren. Een
prachtige prestatie!

Basketbaltoernooi
Op maandag 20 februari, in de krokusvakantie, is
er in sporthal Oost in IJmuiden een
basketbaltoernooi voor de groepen 7 en 8. Het
inschrijfformulier dient uiterlijk donderdag 26
januari ingeleverd te zijn.
We hopen op minimaal 1 team met een
begeleidende coach.
Shirtjes inleveren
De bosbeekshirts die gebruikt zijn bij de 6 kamp
graag deze week (gewassen ) inleveren bij de
eigen leerkracht .

Zoals u eerder heeft kunnen lezen in een
Nieuwsbrief is groep 8 gevraagd voor de Raad
van Kinderen van Connexxion. Met de Raad
van kinderen verbindt de Missing Chapter
Foundation (directeur: Laurentien van Oranje)
besluitvormers van organisaties aan kinderen
zodat kinderen structureel meedenken met
bedrijven en organisaties over actuele
strategische en maatschappelijke
vraagstukken. Ze denken mee over de wereld
om hen heen en leren dat hun stem er toe
doet. De 21e -eeuwse vaardigheden als
presenteren, kritisch nadenken en
onderzoekend leren komen aan bod.
Groep 8 is voor 3 jaar gekoppeld aan
Connexxion. Per jaar gaat De Raad van
kinderen (groep 8) aan de slag met een
dilemma van de organisatie. Op deze manier
ontstaat er een duurzame relatie tussen de
school en de organisatie.
Maandag 23 januari komt Connexxion langs in
de klas om haar dilemma te presenteren.
Dan gaat groep 8 de onderzoeksfase in;
onderzoek, oplossingen bedenken, adviezen
verzamelen.
Op 11 april gaan we, in een dialoog, ons
onderzoek aan Connexxion presenteren en
zullen we onze adviezen uitbrengen.
We hebben er zin in!

