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Bijeenkomst luizenouders
START Cito toetsen
Thysse’s hof gr. 6 A
Erna Heijnis afwezig i.v.m. studie
Start Nationale Voorleesdagen
Erna Heijnis afwezig i.v.m. studie

ontvangen met uw persoonlijke inloggegevens.
Ouders van de hogere groepen hebben 4 jaar
geleden al eens inloggegevens ontvangen, maar
iedereen krijgt een nieuwe inlog. Wij verzoeken u
deze gegevens zelf goed te bewaren.

Binnenkort krijgt u het verzoek om een
tevredenheidsenquête in te vullen. Wij hopen dat
veel mensen deze enquête zullen invullen, zodat
wij een goed beeld van de school krijgen.
Mocht u in de eerste week van februari geen mail
excursie molen de Zandhaas gr. 3A hebben ontvangen, wilt u dan eerst kijken in uw
map ongewenste mail en daarna contact
Excursie Thysse’s hof gr. 6B
opnemen met de administratie.
Nieuwsbrief 12
Einde Nationale Voorleesdagen
Excursie boerderij Zorgvrij gr. 3A
Excursie Pieter Vermeulen
Museum gr. 4
Excursie Bunkermuseum 8A
Continurooster
Excursie Bunkermuseum gr. 8B
Nieuwsbrief 13

Van de directie
Beste ouders,
De Bosbeekschool werkt met het digitale leerling
administratiesysteem Parnassys. In dit systeem
staan alle leerlinggegevens. Parnassys bevat ook
een ouderportaal. Als ouder kunt u met een
persoonlijk inloggegeven inloggen in het systeem
om zo meerdere gegevens van uw kind(eren) te
bekijken:
-Personalia
-Medische gegevens
-Lesrooster
-Resultaten van de methodetoetsen
Daarnaast is het ook mogelijk voor de
Bosbeekschool om via dit ouderportaal een
tevredenheidsenquête uit te zetten. Ook werken
wij er aan om de 10 minutengesprekken via dit
systeem te plannen.
U zult in de eerste week van februari een mail

Waterpokken
We willen u op de hoogte brengen van het feit dat
er in de kleuterbouw kinderen zijn die de
waterpokken hebben.
Thema-avond
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u ook een
uitnodiging voor onze thema-avond ‘Sociale
media en kinderen’.
Wij hopen op een grote opkomst!
Met vriendelijke groet,
Erna Heijnis
Schoolleider RDO van de Bosbeekschool

Van het team
De Nationale voorleesdagen 27-01 t/m
5-02 2016
In de vorige Nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen
over De Nationale Voorleesdagen.
In alle klassen is er al druk gesproken over welke
‘beroemdheden’ er op 27 januari kunnen komen
voorlezen in de groep! We hopen natuurlijk op
Koningin Maxima, maar een vader die
brandweerman is of een buurvrouw die in een
bandje zingt vinden wij ook al fantastisch!
Denkt u er nog aan dat ouders, grootouders,
familieleden en Bosbeekleerlingen zich bij de
leerkracht kunnen aanmelden als ze tijdens De

Nationale Voorleesdagen willen komen voorlezen
in de klas? Alvast bedankt!

Continurooster 24 maart - Paasfeest
Traditiegetrouw vieren wij ons paasfeest op de
laatste dag voor het paasweekend, dit jaar is dat
op donderdag 24 maart. Omdat dit een donderdag
is, willen wij die dag een continurooster draaien
van 8.30 tot 15.00 uur.

hielden lang stand en konden tussendoor ook nog
een aantal Telstars spelers schaakadvies geven.
En op hun beurt kregen zij weer advies van de
wereldkampioen schaken, Magnus Carlson, die na
een partijtje voetbal ook nog even de kantine in
kwam.

De kinderen maken dit jaar geen paasontbijt voor
elkaar klaar, maar een paaslunch.
Op school gaan we lootjes (lijstjes) trekken. Dan
weten de kinderen voor wie ze een lunch gaan
maken en wat het klasgenootje lekker vindt. In de
klas wordt een lunchmandje voor iemand anders
gemaakt waarin de lunch verpakt kan worden.
Mocht u die dag problemen ervaren met de
opvang van uw kind tussen 15.00 en 15.30 uur,
dan kunt dit melden bij de leerkracht van uw kind.
Deze zal voor opvang in de klas zorgen.
Vluchtelingenwerk
Voor de kerstvakantie hebben we een
statiegeldflessenactie gehouden voor de
vluchtelingen. Ik heb vier vuilniszakken met lege
statiegeldflessen in kunnen leveren bij de
supermarkt. Daar ben ik heel blij mee!
Mede dankzij jullie hebben we iedere dag:
- 1000 warme maaltijden en 10 dozen
bananen/appels uit kunnen delen;
- drijfnatte mensen en kinderen van droge kleding
kunnen voorzien;
- rugtassen en draagzakken voor baby's uit
kunnen delen;
- met ballonnen en bellenblaas weer een lach op
de gezichten van kinderen kunnen toveren.

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de
donaties!
Met vriendelijke groet,
Patricia Kwast
Leerkracht groep 6 en groep 8
Simultaan schaaktoernooi
Vier leerlingen van onze school hebben
meegedaan aan het simultaan schaaktoernooi in
het kader van het Tata Steel Chess Tournament in
de kantine van het Telstart stadion. Ze mochten
tegen Hans Bohm aantreden. De Bosbekers

Basketbaltoernooi
In de voorjaarsvakantie, op maandag 29 februari,
is er in sporthal Oost in IJmuiden een
basketbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 van de
scholen in Velsen. Alle leerlingen die eventueel
interesse hebben om hieraan deel te nemen,
hebben een inschrijfformulier mee naar huis
gekregen. Dit kan tot en met maandag 25 januari
ingeleverd worden bij de eigen leerkracht.
Schoolvoetbaltoernooi
De inschrijfformulieren voor het
schoolvoetbaltoernooi zullen volgende week
uitgedeeld worden.
High tea
Als afsluiting van het hoofdstuk eten en drinken
bij het vak Engels heeft groep 7 een high tea
gehouden. De leerlingen hadden allerlei typische

Engelse hapjes zelf gemaakt en meegenomen;
zoals scones, sandwiches, brownies, toast, etc.
Het was een gezellige les met “a cup of tea”.

