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Nieuwsbrief 11
Afsluiting Nationale Voorleesdagen
Start Erfgoedproject Van graan tot
pannenkoek gr. 3
Start Erfgoedproject Ridders en
Kastelen voor gr. 1-2
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
Nieuwsbrief 12
Start voorjaarsvakantie 12.15 u

tijdelijk op vrijdagochtend en vervangt Nicole van
Egmond. Nicole biedt naast haar IB werk bij ons,
tijdelijk ondersteuning op een andere school. Voor
deze periode zal Marja haar vervangen.
Wij wensen de nieuwe collega’s veel succes en
werkplezier bij ons op school!
Inschrijven
Heeft u nog kinderen tussen de 2 en 4 jaar die nog
niet op school ingeschreven staan? Wilt u niet te
lang wachten met het inschrijven, we zijn namelijk
al druk bezig met de formatie en groepsindeling
voor volgend schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Erna Heijnis
Schoolleider RDO van de Bosbeekschool

Van het team
Rapport 2 mee
Nieuwsbrief 13 mee
Studiedag team leerlingen zijn vrij
Gastles verkeer gr. 4A en B, 5 en 6
Gastles verkeer gr. 7A en B en gr.
Start schoolproject
Open dag Openbaar Onderwijs
Nieuwsbrief 14 mee

Van de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
De Cito periode is achter de rug. Een enkel kind,
dat ziek geweest is, moet nog iets inhalen maar
dan is het klaar!
Tijdens de studiedag van 13 februari gaan we met
elkaar o.a. de resultaten analyseren.
Nieuwe collega’s
Gisteren is een nieuwe kleutergroep gestart. In
deze groep zitten alle oudste kleuters bij elkaar.
Sophie Oldenburg is hun nieuwe juf.
Deze week start ook Sylvia Nap als nieuwe
leerkracht bij ons op school. Zij zal op donderdag
en vrijdag de duo collega van Danielle van Hoof
(gr. 4b) worden. Tevens is twee weken geleden
Marja Raap in groep 1-2 B gestart. Zij werkt

De
muzieklessen van meester Jantje zijn weer gestart

Nationale voorleesdagen 2017
De afgelopen dagen is er door de
Bosbeekschoolleerlingen heel veel voorgelezen in
verschillende groepen. Heel leuk om te zien hoe
enthousiast de kinderen samen op zoek gaan naar
een geschikt boek en daarna samen ‘gaan
oefenen’. Ook de luisteraars in de klas hebben stil
en aandachtig genoten van de verhalen die door
hun schoolgenootjes werden voorgelezen.
Morgenochtend 3 februari sluit groep 7A de
nationale voorleesdagen af. De leerlingen hebben

zich voorbereid en om 11:45 uur gaan deze
leerlingen in groepjes voorlezen in een andere
groep.

Schaaktoernooi
Onze school doet met 3 teams mee aan het
scholen schaak kampioenschap op zondag 5
februari. De schakers hebben zich onder
Nationale voorleesdagen
begeleiding van twee vaders goed voorbereid op
Meestal gaan de kinderen uit groep 8 voorlezen in het toernooi. We wensen hen veel succes!
andere groepen, maar vandaag kwam Martijn uit
groep 5 bij ons in groep 8 voorlezen uit Big Uewe. Schoolvoetbaltoernooi
De inschrijfformulieren voor het
schoolvoetbaltoernooi zijn deze week
meegegeven. Ze dienen uiterlijk 9 februari
ingeleverd te zijn bij de eigen leerkracht. Onze
school onderschrijft de voorwaarden en afspraken
van de organisatie. Wij vragen alle deelnemers en
ouders dan ook om deze afspraken te
respecteren; deze staan op het inschrijfformulier.

Martijn, jij kunt fantastisch goed voorlezen! Leuk
dat je ook af en toe wat vragen stelde in de klas.
Dansworkshop in groep 5
Maandag 30 januari kwamen er in groep 5
acht meiden van de dansopleiding van het Nova
College een dansworkshop geven.
Het thema was ‘verschillende landen’.
De kinderen gingen al vlug aan de slag met een
best lastige warming up. Na de warming up
werden er twee verschillende dansen aangeleerd.
Eerst werd de Afrikaanse dans aangeleerd,
gevolgd door de
Egyptische dans.
Wat deden de kinderen
goed mee en wat was
het leuk!
Vrijdag 3 februari geven
de meiden van het Nova
College een voorstelling
in de Aula voor de
kinderen. Hier zullen
ook stukjes uit de
workshop in voor
komen.

Groep 2
Dinsdagmiddag 31 januari hebben de jongste
kleuters samen met juf Karin en juf Caroline de
oudste kleuters uitgezwaaid. De jongste kleuters
maakten een prachtige erehaag voor de oudste
kleuters. Samen met hun eigen stoeltje vertrokken
de oudste kleuters naar het nieuwe lokaal waar juf
Sophie hen verwelkomde. Woensdag zijn de
oudste kleuters samen met juf Sophie met veel
plezier gestart in de nieuwe groep.

