Nummer 10/datum:22 december 2017
Kalender
22 dec. Om 12.15 uur Kerstvakantie
22 dec. Opruimmiddag teamleden (hulpouders
altijd welkom)
25 dec. Eerste Kerstdag
26 dec. Tweede Kerstdag
28 dec. Dubbelzeskamp sporthal Zeewijk
groep 3 t/m 5
29 dec. Dubbelzeskamp sporthal Zeewijk
groep 6 t/m 8
31 dec. Oud en Nieuw
01 jan. Gelukkig Nieuwjaar

08 jan. 08.30 uur onthulling ‘Gouden regels
Vreedzame School’ (in het speellokaal)
08 jan. Kennismakingsochtend nieuwe ouders
09.00 – 10.00 uur
09 jan. Start Cito-toetsperiode groepen 8
10 jan. Kunstklas
15 jan. Start Cito-toetsperiode groepen 2 t/m 7
17 jan. Kunstklas
17 jan. ‘Dankjewel’ bijeenkomst TSO medewerkers
Aanvang 19.30 uur (persoonlijke
uitnodiging)
19 jan. Nieuwsbrief
24 jan. Kunstklas
24 jan. MR vergadering aanvang 19.30 uur
29 jan. Studiedag (alle kinderen zijn vrij!)
30 jan. Definitief advies kinderen groep 8

Van de directie
Vreedzame school
De officiële diploma-uitreiking van onze
Vreedzame School mediatoren heeft de krant
gehaald! Mooi om even te lezen.

Maandag 8 januari 2018
aanvang 08.30 uur….
‘Gezamenlijke opening van het jaar 2018! Voor
kinderen, ouders en teamleden in het
speellokaal!’
- Gelukkig Nieuwjaar en wat brengt ons
2018?
- Start mediatoren Vreedzame School
- Onthulling Gouden Regels Vreedzame
School
Vakantierooster OPO IJmond 2018-2019

vakanties
Herfstvakantie: 20-10-18 t/m 28-10-18
Kerstvakantie: 22-12-18 t/m 06-01-19
Vanuit de ouderraad
Denkt u nog even aan de ouderbijdrage! Het is fijn Voorjaarsvakantie: 16-02-19 t/m 24-02-19
als wij uw vrijwillige bijdrage nog dit jaar mogen
Meivakantie:
20-04-19 t/m 05-05-19
ontvangen! Of anders een mooi goed voornemen Hemelvaart:
30-05-19 t/m 31-05-19
voor 2018 om meteen te realiseren!
Pinksteren:
10-06-19
Dank voor uw medewerking.
Zomervakantie: 13-07-19 t/m 25-08-19

TSO zaken (Tussen Schoolse Opvang)
Denkt u nog aan de inschrijfformulieren voor de
TSO vanaf januari 2018! U kunt zich nu al
aanmelden bij Partou. Ook kunt u gebruik maken
van een 5 of een 10 strippenkaart.
Voor de samenwerking met Partou hebben we de
prijs van de TSO zo goedkoop mogelijk kunnen
afstemmen, omdat Partou gaat samenwerken met
vrijwilligers in dienst van Partou. Ouders,
familieleden of andere geïnteresseerden, kunnen
zich nu al aanmelden als vrijwilliger. Dus heeft u
op maandag, dinsdag of donderdag tussen 12.00
uur en 13.30 uur de mogelijkheid om onze
kinderen te ondersteunen? Meld u zich dan z.s.m.
aan bij Partou! (maaike.slier@partou.nl )

Extra bewegingsonderwijs voor groep 5A en 5B
Na de kerstvakantie starten de groepen 5 met
extra bewegingsonderwijs op de
donderdagmiddag! Dus ook op donderdag je
gymspullen in orde! Wij wensen jullie alvast veel
sportplezier!

Zeskamp
Gelukkig kunnen alle zeven teams van de
Bosbeekschool, zo'n 70 kinderen maar liefst,
deelnemen aan de zeskamp op 28 en 29
Vanuit het team
december in sporthal Zeewijk in IJmuiden. De
teams van de groepen 4 en 5 zijn ingedeeld in het
Kerstfeest
Beste ouders, wat zag het er gisteren mooi uit op middagprogramma op 28 december en de
groepen 6,7, en 8 spelen in de ochtend op 29
het schoolplein en in de groepen! Het was een
mooi kerstfeest! Ook het kerstspel van groep 3 zag december. De groepen 4 en 5 mogen als eerste de
nieuwe sporttenues inwijden. De groepen 6,7 en 8
er prachtig uit! Dank aan de kerstcommissie, de
mogen zelf een (unieke) outfit als team bedenken
ouderraad en alle hulpouders. Echt super! De
of gewoon hun eigen sportkleding aan doen.
kinderen hebben ervan genoten! Hierbij een
kleine foto impressie van het kerstfeest.

Het team van de
Bosbeekschool wenst alle
kinderen en ouders…

Hele fijne kerstdagen en
een heel goed en succesvol
2018!
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag:
19 januari 2018

