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Nieuwsbrief 13
Kijkmiddag Project Kleurige Tonen

Van de directie
Meester Willem
Zojuist even gebeld met meester Willem. Zijn
stem heeft weer de kracht die herkenbaar is. Maar
verder werkt hij voor het lichamelijke deel nog
hard aan zijn herstel. Het gaat wel de goede kant
op. Hierbij een groet van hem aan iedereen.
Gejo Griffioen is aanwezig op:
9, 11, 13, 17 en 19 maart.
Van het team
Een ingekomen brief van de Speeltuin
(met een verzoek!)
Beste mijnheer Griffioen,
Wij hopen dat de Bosbeekkinderen veel plezier
hebben van de speeltuin, wat ons betreft gaat
alles naar wens.
Vanaf 1 Maart zal de speeltuin weer dagelijks
geopend zijn na schooltijd maar de echte grote
opening van het speelseizoen is natuurlijk op
Paaszaterdag met het zoeken naar het gouden ei.

Het is gebruikelijk dat wij met een aantal
vrijwilligers hiervoor de speeltuin een
"poetsbeurt" geven om groene aanslag e.d. van de
toestellen te poetsen.
Het aantal vrijwilligers die zich hiervoor
aanmelden is echter vaak vrij klein.
Is het wellicht mogelijk om in uw nieuwsbrief aan
de ouders een klein oproepje te plaatsen om
op zaterdag 21 Maart tussen 10 en 12 uur in de
ochtend te komen helpen de speeltuin een
poetsbeurt te geven. Vele handen maken licht
werk. Sponsen, doekjes, groene zeep wordt door
ons verzorgd en koffie en thee staat klaar en is
gratis.
Wij horen het graag!
MVGrt,
Flip Heijblom
Voorzitter Speeltuin Santpoort
Kunstproject Kleurige Tonen
Donderdagochtend 12 maart as. start er op de
Bosbeekschool het project Kleurige Tonen. Dit
project staat in het teken van de schilderkunst
gecombineerd met muziek. De kinderen mogen
verkleed als schilder of in schilderskleren deze dag
naar school toe komen. Om half negen openen we
het project met het gezamenlijk zingen van het
lied Pieter Peer. In de klas kunnen de kinderen ook
nog een echte kunstenaar aan het werk zien…
Tijdens het project krijgen alle groepen o.a. twee
keer de kunstenaar-docent Ludie Bakker op
bezoek. Onder haar leiding zal worden gewerkt
aan de mooiste kunstwerken.
Kunstgeschiedenislessen, museumbezoeken en
een echte Rembrandt-musical horen ook tot het
programma.
Op donderdag 2 april kunt u de door de kinderen
gemaakte kunstwerken komen bewonderen
tijdens de kijkmiddag, van 15.00 uur tot 16.30 uur.
We hopen u allen te mogen begroeten!

Training Schoolvoetbal
De jeugdvoetbalcommissie van Terrasvogels
organiseert drie trainingen voor de leerlingen, die
mee doen aan het Schoolvoetbaltoernooi.
De eerste training heeft vanmiddag al
plaatsgevonden. Ook op vrijdag 13 en 20 maart
wordt een training met diverse oefeningen
gegeven en wordt er een wedstrijdje onderling
gehouden.

Naar het Zee- en Havenmuseum
Het erfgoedproject voor dit jaar voor de groepen 5
was Kanaalgravers. Een paar weken hebben we
aan de hand van materiaal uit de “les kruiwagen”
van alles geleerd over de aanleg van het
Noordzeekanaal. Het project werd afgesloten met
een bezoek aan het Zee- en Havenmuseum in
IJmuiden.

Excursie Ruïne van Brederode
Op dinsdag 3 maart zijn we met de beide
kleutergroepen op excursie geweest naar de Ruïne
van Brederode. Dit was de afsluiting van ons
project; “Ridders, Jonkvrouwen en Kastelen” .
In de klas hebben de kinderen zelf een kasteel
gemaakt, maar tijdens de excursie hebben we ook
geleerd hoe het er vroeger op een kasteel aan toe
ging. We kregen een kijkje in de plensplee, de
gevangenis op de voorburcht en nog veel meer. Er
zaten zelfs nog vleermuizen op de muur die nog
Noor (groep 5b):
diep in hun winterslaap waren.
Wij zijn naar het Zee- en Havenmuseum geweest.
Het was daar superleuk. Het eerste wat we daar
gingen doen was kijken naar een toneelstukje. Dat
ging over een kanaalgraver. Die legde ons van
alles en nog wat uit en hij vertelde ons ook een
geheimpje. Dat geheimpje was best grappig. Het
geheimpje was namelijk: de veldwachter vroeg
aan de kanaalgraver: heb jij die rooie gezien? Ja,
zei de kanaalgraver, en hij lokte de veldwachter
naar een graf. Er stonden stenen met en zonder
naam. Hij liep naar een steen zonder naam en zei:
hier ligt hij. En de veldwachter trapte erin!
Pieter Vermeulen Museum
Het erfgoedproject voor groep 4 was ‘Bijzondere
vondsten’. Een aantal weken hebben wij hieraan
gewerkt met behulp van de goed gevulde leskist
met leerzame en leuke opdrachten. Als afsluiting
van het project zijn we naar Het Pieter Vermeulen
Museum geweest. Yorick heeft hierover een
stukje geschreven:
Het Pieter Vermeulen MuseumWe gingen naar het
Pieter Vermeulen Museum. Eerst ging ik met Lotte
een beker plakken die heel oud was. En daarna
mochten we het hele museum bekijken. Daar
zagen we hele mooie dingen. Waar we eigenlijk
niet mogen komen, daar was het juist het mooist!
Toen gingen Birk en ik in een bak met zand graven
naar bijzondere vondsten. Heel voorzichtig……

Liza (groep 5b):
Ik vond het erg leuk in het museum. En de
motoren van de boot vond ik cool. Ik vond het
helemaal boven in de toren heel erg cool en met
de verrekijker kon ik veel zien. Maar de
voorstelling van de kanaalgraver was ook heel erg
leuk. Ik vond ze vroeger wel slim met dat gekke
hoedje. En de les was heel leuk en heel erg
leerzaam.
Cecilia (groep 5b):
We zijn donderdagmiddag naar het Zee- en
Havenmuseum geweest. We vonden het allemaal
heel leuk. Eerst werd er een toneelstukje
uitgevoerd. Toen werden we in groepjes verdeeld.
Dit hebben we allemaal gedaan: we gingen in
pakken naar buiten. Daar mocht je ook in veel
boten. We gingen ook een speurtocht doen. Dan

moest je in een kamer 3 voorwerpen vinden. Je
ging ook naar boven. Daar kregen we veel te
weten over de zeilmakerij. Ook kon je letters op
een scherm tikken. Toen kwam je helemaal boven.
Daar was ook een verrekijker. Je kon alles heel
goed zien. Op het laatste gingen we een lied
zingen en toen gingen we terug naar school.

Rohan (groep 5a):
Vandaag is het zo ver 19-2 we gingen naar het zee
en haven museum. We gingen onder een oude
duik helm en vroeger droegen ze die echt. Er was
een stoom machine ruimte en we mochten kijken
naar een radar en we deden een speurtocht.
Binnenkort zijn de foto’s van ons bezoek op de
website te vinden.

Yuca (groep 5a):
Hallo daar! Zei Tom de leider van de groep. Tom
was heel aardig…..maar daar hebben we het nu
niet over. Ik wil het hebben over het zee & haven
museum. Of het leuk was? Tuurlijk! Eerst kregen
we een verhaal te horen over het
Noordzeekanaal. Dat was heeel leuk. Daarna
hadden we een groepje gemaakt. Wel de juf hoor.
Maar de meiden en ik waren wel tevreden met
ons groepje. Ik heb met mijn groepje het leuk
gehad. We gingen een speurtocht doen & we
gingen in uit de mode pakken naar buiten. Maar
dat was niet het enige we hadden veel meer
dingen gedaan.
Wiek (groep 5a):
We gingen met de hele klas naar het zee- en
haven museum. We mochten naar buiten daar
gingen we spelen. Want er stonden allemaal
boten. En binnen gingen we naar boven en we
zagen een radar. En je zag het Noordzeekanaal. En
beneden mochten we een echte motor starten
van een boot.

