Afscheid
Zoals u weet is mijn laatste werkdag op 17
februari. Op deze ochtend neem ik afscheid van
de leerlingen en het team. Ik kan terug kijken op
een zeer plezierige tijd op de Bosbeekschool.
Nieuwsbrief 12
In deze periode is hard gewerkt en is veel tot
Start voorjaarsvakantie 12.15 u
stand gekomen. Te denken valt o.a. aan onze
Afscheid Erna
nieuwe visie, de samenwerking met het
KunstenCentrum (inzet vakdocenten),
Rapport 2 mee
studiedagen op het gebied van Cito analyses
Nieuwsbrief 13 mee
Studiedag team leerlingen zijn vrij maken, talentontwikkeling, de Vreedzame School.
Gastles verkeer gr. 4A en B, 5 en 6 Er ligt tevens een Schoolplan waar de school de
Gastles verkeer gr. 7A en B en gr. 8 eerstkomende 4 jaar verder aan kan werken. En
laten we ook de verhuizing niet vergeten.
Start schoolproject
Ik ben trots dat we de afgelopen tijd zoveel met
Open dag Openbaar Onderwijs
elkaar tot stand hebben gebracht. Ik wil het team
Nieuwsbrief 14 mee
daarvoor bedanken!
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Van de directie
Beste ouders en of verzorgers,
Afgelopen maandag hebben wij een studiedag
gehad over:
 De Vreedzame School
 Het werken met onze nieuwe begrijpend
leesmethode Nieuwsbegrip
 De Cito resultaten per groep en vakgebied
analyseren
 De vertaling van deze resultaten naar de
weekplanning
Al met al was het een leerzame dag voor ons.

Ook wil ik u, als betrokken ouders, bedanken voor
de fijne samenwerking. Ik wens iedereen het
allerbeste!
Met hartelijke groet,
Erna Heijnis
Vervanging Erna
De procedure voor de werving van een nieuwe
schoolleider is in volle gang. Het team, bestuur en
de MR hebben samen een profiel opgesteld: wat
heeft de Bosbeekschool nodig?
De vacature is uitgezet en direct na de
voorjaarsvakantie vinden de eerste
selectiegesprekken plaats.
Tot de tijd dat de nieuwe schoolleider kan
beginnen, zal ik de taken van Erna tijdelijk
overnemen. Iedere week ben ik een aantal
dagdelen aanwezig, hieronder ziet u een overzicht
voor de komende weken. Op de momenten dat ik
niet aanwezig ben, kunt u terecht voor vragen bij
Nicole of Bianca. Vragen via de e-mail stellen, kan
altijd: inge.deboer@opoijmond.nl
Ik wens Erna een mooie toekomst op de
Zonnewijzer en u een fijne vakantie!
Inge de Boer
clusterdirecteur

week 9: dinsdagochtend, woensdagochtend en
donderdag
week 10: maandagmiddag, woensdagochtend en
vrijdag
week 11: dinsdagmiddag, woensdagmiddag,
vrijdagochtend
week 12: dinsdag, woensdag en vrijdagochtend
Vriendelijke groet,
Inge de Boer
Bij deze Nieuwsbrief is een brief van OPO IJmond
over beleid bij vervanging van zieke leerkrachten
toegevoegd.
Van het team
Basketbal
Maandag 20 februari neemt een team van de
Bosbeekschool , bestaande uit leerlingen van
groep 7 en 8 deel aan het basketbaltoernooi. De
deelnemers hebben informatie ontvangen.
Supporters zijn vanaf 09.00 uur harte welkom in
sporthal oost in IJmuiden.
Schoolvoetbal
Op 13 maart start het Schoolvoetbal toernooi.
Met heel wat passen en meten zijn 7 teams
ingeschreven , waarbij de teams zoveel mogelijk
per klas bij elkaar zijn gehouden. De teamindeling
hangt na de krokusvakantie in de klas.
De sportcommissie heeft aan Terrasvogels
gevraagd of zij weer een aantal trainingen wil
geven. Zodra dit bekend is, ontvangen de coaches
en deelnemers de informatie hier over.
Het speelschema is een week voor aanvang van
het toernooi bekend en wordt dan samen met de
tenues uitgedeeld.
Shirts
Wil iedereen de bosbeekshirts die nog thuis liggen
zsm (gewassen) bij de eigen leerkracht inleveren.
Deze zijn hard nodig voor het voetbaltoernooi.
Groep 8 op werkbezoek bij Connexxion
Groep 8 is i.s.m. De Missing Chapter Foundation
gekoppeld aan Connexxion. Groep 8 mag zich
daarom De Raad van Kinderen noemen.
Wij doen onderzoek naar hoe minder mobiele
mensen makkelijker met de bus kunnen gaan
reizen in de toekomst.

Wij gingen naar Connexxion, met een bus van
Connexxion uiteraard. Onze buschauffeur, Ernst,
was heel aardig en heeft ons geholpen met het
beantwoorden van allerlei vragen.
Daar mochten wij vragen stellen over de aanpak
van ons onderzoek en hebben we het gehad over
onze subvragen. We zijn heel wat wijzer
geworden.
We hebben beleefd hoe het is om gehandicapt te
zijn in de bus, maar ook hoe het is om in en uit te
stappen. Toen we bij Connexxion aankwamen
gingen we eerst met de bus door de wasstraat.
Daarna kregen we Fanta of Cassis en M&M’s of
een reep chocolade. Toen we weggingen kregen
we een pen en een stressbus en voor de hele klas
twee busballonnen. Op de terugweg gingen we
langs een gebouw waar bussen gerepareerd
worden en we hebben een mooie groepsfoto
gemaakt.
Geschreven door Joep en Tijs

