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Kalender
Maart
Vr
10
Do
16
Vr
17
Ma
20
Wo
22
Do
23
Do
30

Studiedag team leerlingen zijn vrij
Gastles verkeer gr. 4A en B, 5 en 6
Gastles verkeer gr. 7A en B en gr. 8
Start schoolproject
Open dag Openbaar Onderwijs
Nieuwsbrief 14 mee
Kijkavond projectweek

April
Do
Do
Ma
Di
Do
Vrij

Nieuwsbrief 15 mee
Groep 1/2A naar Zorgvrij
Groep 1/2B naar Zorgvrij
Missing Chapter groep 8
Groep 6 naar Thijsses Hof
Paasfeest

6
6
10
11
13
14

Van de directie
Aanwezigheid
Inge de Boer, tijdelijke schoolleider, is de
komende periode op de volgende momenten
aanwezig:
Di
14-3 middag
Woe 15-3 middag
Vrij
17-3 ochtend
Di
21-3 hele dag
Woe 22-3 hele dag
Vrij
24-3 hele dag
Via de e-mail inge.deboer@opoijmond.nl kunt u
altijd contact opnemen.

Procedure schoolleider
De afgelopen week zijn gesprekken gevoerd
met sollicitanten. Een aantal daarvan is
geselecteerd en ondergaat in de komende
weken een assessment. Donderdag 30 maart
komt de benoemingsadviescommissie bij
elkaar en ontvangt één of meerdere
kandidaten die passen bij het profiel van de
Bosbeekschool. De commissie zal na de

gesprekken een advies geven aan de
bestuurder, zodat hij een schoolleider kan
benoemen.
Studiedag
Morgen vrijdag 10 maart zijn alle leerlingen
vrij i.v.m. een studiedag. Leerkrachten gaan in
de ochtend het bos in om materialen te
verzamelen om daar in de middag lessen bij te
bedenken voor in de projectweek. Het thema
van de projectweek is Natuur, gekoppeld aan
film en fotografie.
Op donderdag 30 maart kunt u de resultaten
van de projectweek komen bekijken tijdens de
kijkavond van 17.30 tot 18.30 uur. Meer
informatie hierover in de volgende
nieuwsbrief.
Dag van het openbaar onderwijs
Woensdag 22 maart is de dag van het openbaar
onderwijs. Alle openbare OPO IJmond scholen
zetten de deur die dag open en nodigen
belangstellenden uit om het openbaar onderwijs
te komen bekijken. Ook u bent die dag van harte
uitgenodigd.
De hele ochtend staat ieder half uur de deur van
een ander lokaal open en kunt u (een deel van)
een les bijwonen. De dag van het openbaar
onderwijs valt in de projectweek, grote kans dat u
een les kunt bijwonen die hoort bij het thema
Natuur. Het programma van die dag vindt u vanaf
15 maart op de website van de school.

Van het team
Kampioenen
De Bosbeekschool heeft de eerste prijs gewonnen
bij het schoolbasketbaltoernooi. Het team maakte
het heel spannend; zij hadden een waardige
tegenstander aan de Jan Campertschool. Maar in
de verlenging hebben we met overmacht
gewonnen. Het was een gezellig en vooral sportief
toernooi. We willen de spelers van harte

feliciteren met de eerste prijs en de hele grote
wisselbeker. En de coach, Jeannette Meijer,
ontzettend bedanken voor de bevlogen
begeleiding.

Schoolvoetbaltoernooi
Volgende week start het schoolvoetbaltoernooi.
Alle deelnemers hebben deze week het
speelschema ontvangen. Degenen die meteen
volgende week spelen, hebben ook al het tenue
ontvangen.
We hopen op veel supporters en een gezellig en
sportief toernooi. De wedstrijden worden
gespeeld bij VV IJmuiden, sportpark
Schoonenberg.
Dinsdag 14 maart
jongens groep 6/7
jongens groep 8

16.00/16.40/17.20
16.30/17.30/18.00

Woensdag 15 maart
meisjes groep 8

14.00/14.40/15.20

Uitstroomprofiel Voortgezet Onderwijs
Afgelopen week zijn de tien minuten gesprekken
gevoerd n.a.v. het tweede rapport van uw
kind(eren). Tijdens het gesprek bent u ook
geïnformeerd over de resultaten van de Cito
toetsen. De resultaten van de Citotoetsen worden
vanaf groep 6 meegenomen als onderdeel van het
advies voor het Voortgezet Onderwijs.
Dit schooljaar zullen wij u vanaf eind groep 6
informeren over het uitstroomprofiel Voortgezet
Onderwijs. In het uitstroomprofiel wordt het
leerrendement van uw zoon of dochter omgezet
in een vorm van Voortgezet Onderwijs. Wij vinden
het belangrijk dat u op de hoogte bent van de
mogelijkheden van uw zoon of dochter. Als u

ongeveer een idee heeft welke mogelijkheden uw
kind heeft, dan kunt u in groep 7 al de
onderwijsmarkt in november of de open dagen
van scholen in februari bezoeken. Zo kunt u zich
rustig oriënteren. Het uitstroomprofiel is nog
geen voorlopig advies. Het voorlopig advies wordt
vanaf dit schooljaar eind groep 7 gegeven. Na de
NIO (intelligentietest, begin groep 8) en de Cito
toetsen van midden groep 8 ontvangt u het
eindadvies van uw zoon of dochter.

Paasfeest
Het Paasfeest vindt dit jaar plaats op vrijdag 14
april as.. De werkgroep start al met de eerste
voorbereidingen. Het Paasfeest kunnen wij niet
vieren zonder de hulp van ouders. Vindt u het leuk
om te helpen, noteer deze datum dan alvast in uw
agenda. Binnenkort zult u verder geïnformeerd
worden.

