Groepsindeling
Voor het schooljaar 2017-2018 hebben we de
volgende groepsindeling:
Kalender
Groep 1/2A Caroline Peters (ma, di, woe, do)
Groep 1/2A Marja Raap (vr)
ma
04 sept.
start nieuw schooljaar
Groep 1/2B Karin Bosscher (ma, di, do, vr)
woe 06 sept.
Mad Science show
Groep 1/2B Marja Raap (woe)
start inschrijving
naschoolse activiteit (NSA) Groep 1/2C Melanie Oud (ma, di, woe, do, vr)
Groep 3 Ineke Spruit (ma, di)
ma
11 sept
kennismakingsochtend
voor toekomstige ouders Groep 3 Carola Buisman (woe, do, vr)
Groep 4 Cindy Denneman (ma, di, woe, vr)
ma
11 sept.
muzieklessen Jantje
Groep 4 Gisela Boon (do)
di
12 sept.
Mad Science
Groep 5A Karlijn Hegger (ma, di, do, vr)
einde inschrijving (NSA)
Groep 5A Lida van Veen (woe)
vr
15 sept.
Nieuwsbrief 2
Groep 5B Danielle van Hoof (ma, di, woe)
Groep 5B Lida van Veen (do, vr)
Van de directie
Groep 6 Annouck Wolterbeek (ma, di, woe)
We gaan weer van start!
Groep 6 Marijke Martens (do, vr)
Groep 7 Henk Zwagerman (di, woe, do, vr)
Groep 7 Gisela Boon (ma)
Groep 8A Margareth Schoonebeek (woe, do, vr)
Groep 8A Gerry Eussen (ma, di)
Groep 8B Eric Eenkhoorn (ma, di, woe, do) *
Groep 8B Gerry Eussen (vr)
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Na een welverdiende zomervakantie hebben wij
er weer zin in! Maandag 4 september gaan de
schooldeuren open om 08.15 uur. Breng uw kind
gezellig even naar de klas en maak even kennis
met elkaar. Wij wensen alle kinderen en ouders
heel veel geluk en succes! We maken er met
elkaar een goed jaar van!
Lief en leed
De moeder van juf Gerry is afgelopen week
overleden. Zij zal de eerste week afwezig zijn.
Juf Margareth staat de hele week voor groep 8A
en meester Wouter zal vrijdag 8 sept. groep 8B
overnemen. Meester Eric staat deze week van
maandag t/m donderdag voor groep 8B
Aan het begin van de vakantie is de moeder van
juf Marlon overleden. Wij wensen beide collega’s
veel sterkte toe.

*Eric Eenkhhoorn heeft ook op donderdagmiddag
verlof. Dit verlof wordt opgevangen door Wouter
Sommers
IB: Lisette Opgelder (di, do, vr)
Administratie: Bianca Sinnige (ma, do)
Onderwijsassistent/RT: Marlon ten Braak (woe,
do, vr)
Directie: Wouter Sommers (ma, di, woe, do, vr)
Gymrooster
Maandag (Parnassiazaal)
08.30 uur
groep 6
09.40 uur
groep 5A
11.05 uur
groep 5B
13.30 uur
groep 4
14.30 uur
groep 3
Woensdag (Gymhuis)
08.30 uur
groep 7
09.40 uur
groep 8B
11.05 uur
groep 8A

Donderdag (Parnassiazaal)
Tijdelijk extra gym.
13.30 uur
groep 4
14.30 uur
groep 3
Op maandag 4 september beginnen de
gymlessen om 09.40 uur.
Op woensdag 6 september hebben we een
aangepast gymrooster i.v.m. de Mad Science
show:
gr 7: 8.30 – 9.30 uur
gr 8B: 9.30 -10.30 uur
gr 8A: 11.15 – 12.15 uur
Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie: 21-10-17 t/m 29-10-17
Kerstvakantie: 23-12-17 t/m 07-01-18
Voorjaarsvak.: 24-02-18 t/m 04-03-18
Pasen:
30-03-18 t/m 02-04-18
Meivakantie: 27-04-18 t/m 13-05-18
Pinksteren:
21-05-18
Zomervakantie: 21-07-18 t/m 02-09-18

Van het team
Wat is belangrijk voor een goede start
Bij de start van het nieuwe schooljaar moeten de
leerlingen (gr 3 – 8) de volgende materialen
meenemen:
- etui
- pen
- grijs potlood
- reservepen (gewoon een balpen)
- puntenslijper
- schaar met naam
- liniaal
- Prittstift
- flesje “sterke lijm” bijv. Technicoll
- 2 huiswerkmappen (vanaf groep 6)
- agenda (vanaf groep 6)
- kleurpotloden en stiften
- Passer en geodriehoek (groep 8)
- Eventueel markeerstiften/gelpennen

Mad Science komt op de Bosbeekschool!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire
science show op woensdag 6-9-2017, kunnen
Studiedagen:
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor
woe 08-11-17
de naschoolse cursus wetenschap en techniek. Na
ma
29-01-18
de show krijgen de kinderen de inschrijfinformatie
woe 14-02-18
mee naar huis. We plaatsen minimaal 15 en
vr
13-04-18
maximaal 24 kinderen per
woe 27-06-18
cursusgroep. Inschrijven kan t/m di 12-9-2017.
vr
06-07-18
De cursus is op vrijdag om 12.30 uur, vanaf
do
19-07-18 (middag!)
22-9-2017. De lessen duren een uur.
vr
20-07-18
De kinderen worden zes weken lang meegenomen
in de wondere wereld van experimenten, proefjes
Sinterklaas 05-12-17 ’s middags vrij
en demonstraties. Elke week staat een nieuw
thema centraal en wordt de wetenschap en
Kennismakingsochtend voor toekomstige ouders
techniek, die daarachter zit, uitgelegd. Uiteraard
Iedere eerste maandag van de maand houden we
gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte
een kennismakingsochtend voor toekomstige
wetenschapper!
ouders. Tussen 09.00 uur en 10.00 uur ontvangt u
dan informatie over de school en proeft u ook de
Data: Naschoolse activiteit Mad Science,
sfeer tijdens de rondleiding. Kinderen van groep 8
aanvang 12.30 uur
verzorgen de rondleidingen. U bent van harte
Op vrijdag:. 22-9, 29-9, 6-10, 13-10, 3-11,10-11welkom op: ma 04/09, ma 09/10, ma 13/11, ma
2017
4/12 en in 2018: ma 08/01, ma 05/02, ma 05/03,
ma 09/04, ma 14/05, ma 04/06 en ma 02/07.
Kunstklas
In september start op de woensdagmiddag op
U kunt zich via de mail info@bosbeekschool.nl
school weer een kunstklas onder leiding van
aanmelden voor deze kennismakingsochtenden.
beeldend kunstenaar Ludie Bakker. Leerlingen uit
groep 5 en 6 kunnen van 13.15 uur - 14.45 uur 12
lessen volgen en leerlingen van groep 7 en 8 van
15.00 uur - 16.30 uur ad €36,-. Binnenkort krijgen

belangstellenden de mogelijkheid om zich in te
schrijven.
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag
15 september.

