Nummer 13/datum: 16 februari 2018
Kalender
13 feb. t/m 23 feb. expositie Eric J. Coolen
20 feb. bezoek molen De Zandhaas gr 3
22 feb. bezoek boerderij Zorgvrij gr 3
23 feb. speelgoeddag gr 1/2
23 feb tekenlessen juf Ludie gr 6 en 7
23 feb. afsluiting expositie Eric J. Coolen.
23 feb. voorjaarsvakantie t/m 4 maart 2018
05 mrt. kennismakingsochtend nieuwe ouders
05 mrt. MR vergadering 19.30 uur
12 mrt. muziekles Jantje
13 mrt. GMR vergadering
14 mrt. mogelijke stakingsdag PO (?)
15 mrt. proef Cito eindtoets op de chromebooks
15 mrt. rapport
15 mrt. nieuwsbrief
19 mrt. deze week: rapportgesprekken
21 mrt. gemeenteraad verkiezingen
26 mrt. Jantjes muziekles
29 mrt. Paasfeest
29 mrt. Thijsses Hof groep 6
29 mrt. nieuwsbrief
30 mrt Goede Vrijdag (alle kinderen zijn vrij)
02 apr. 2e Paasdag (alle kinderen zijn vrij)
Van de directie
Expositie Eric J. Coolen van 13 – 23 febr. 2018 op
de Bosbeekschool.

Eric Coolen is tekenaar van beroep. Hij heeft de
afgelopen periode diverse tekeningen over
Santpoort gemaakt. Ook de Bosbeekschool heeft
Eric prachtig getekend. Bijzonder blij zijn wij dan
ook, dat we echt kennis kunnen maken met de
tekenaar d.m.v. een bijzondere expositie over
Santpoort. Deze expositie is te bezichtigen t/m

vrijdag 23 februari 2018 van 08.15 uur – 18.00 uur
in de Bosbeekschool. De expositie is te bereiken
vanaf het speelplein van de Bosbeekschool. Alle
kinderen, ouders en buurtbewoners zijn van harte
welkom om deze expositie te bewonderen. Wij
zijn trots als cultuurschool in Santpoort-Noord dat
we de school open kunnen stellen voor de buurt.
Vrijdag 23 februari sluiten we de expositie
feestelijk af. Vanaf 11.30 uur onthullen we het 1e
exemplaar van het Santpoorts kleur-, speel- en
doeboek.
Onze kinderen hebben, d.m.v. persoonlijke
tekeningen over de Bosbeekschool, een
bijzondere bijdrage geleverd aan deze speciale
uitgave! De tekenaar Eric J. Coolen zal aanwezig
zijn om de boeken te signeren! Het Santpoorts
kleur-, speel- en doeboek is dan ook te koop.
Ontmoeting met de kunstenaar Eric J. Coolen en
onthulling kleur-, speel- en doeboek op
vrijdag 23 februari 2018
11.30 uur groepen 1/2
11.45 uur groepen 3, 4 en 5
12.00 uur groepen 6, 7 en 8
Vanaf 12.15 uur verkoop en mogelijkheid om het
kleur-, speel- en doeboek te laten signeren. Ook
dan is de expositie van Eric J. Coolen nog even te
bezichtigen.

Mogelijke stakingsdag woensdag 14 maart 2018
De estafette stakingen ‘PO in actie’ zijn gestart. De
stakingen van de afgelopen periode leverden wel
wat op, maar op dit moment nog onvoldoende.
Het is belangrijk dat Den Haag echt weet wat er
allemaal speelt in onderwijsland. De te hoge
werkdruk en zeker ook het gebrek aan invallers bij
ziekte zijn voor ons belangrijke zaken. We
beseffen heel goed dat wij mogelijk ouders in
problemen kunnen brengen.

Schoolvoetbal
19 maart a.s. start het schoolvoetbaltoernooi. Wij
doen mee met 6 teams. Iedere school heeft een
convenant ondertekend dat spelers en ouders zich
sportief en met respect zullen gedragen tegenover
medespelers, tegenstanders, supporters van beide
partijen en de organisatie van het toernooi. De
communicatie met de organisatie zal uitsluitend
via de sportcommissie verlopen. Indien er
trainingen verzorgd worden, zullen de
desbetreffende leerlingen hiervan op de hoogte
Aanmeldformulieren voor VO-school
worden gesteld. De speeltijden van de wedstrijden
Willen alle kinderen van groep 8 uiterlijk
zijn meestal pas anderhalve week voor aanvang
19 februari a.s. het juiste aanmeldformulier
van het toernooi bekend. Deze worden dan zo
vragen (gemeente Haarlem of Velsen) aan je
spoedig mogelijk doorgegeven.
groepsleerkracht. Dit formulier heb je volledig
We hopen op een gezellig en sportief toernooi.
ingevuld en ondertekend nodig voor de
Alle teams zullen uitkomen in de nieuwe
aanmelddagen 7, 8 en 12 maart 2018! Je levert dit sporttenues.
formulier in bij jouw eerste schoolkeuze!
Kunstklas 2018
Vanuit het team
Opdracht: ontwerp en schets een draak met een
Schaken
1. kronkellijn
2. kies rondjes, driehoeken of blokjes
3. uitsteeksels
Hieronder ziet u prachtige tekeningen van Olivia,
Jasmijn en Wouter
Zondag 4 februari j.l. hebben 10 leerlingen van de
Bosbeekschool meegedaan aan het
schoolschaakkampioenschap Velsen. Zij hebben
onder leiding van Raimond Stappers en Otto Willig
met veel enthousiasme vier vrijdagmiddagen flink Juf Ludie Bakker van de Kunstklas.
geoefend. Het resultaat mocht er dan ook wezen:
een mooie derde en vierde plek.
Vakantierooster / studiedagen schooljaar 20172018
Voorjaarsvakantie
24-02-18 t/m 04-03-18
Paasvakantie
30-03-18 t/m 02-04-18
Meivakantie
27-04-18 t/m 13-05-18
Tweede pinksterdag 21-05-2018
Zomervakantie
21-07-18 t/m 02-09-18

Basketbal
In de voorjaarsvakantie zal een team van de
Bosbeekschool meedoen aan het
basketbaltoernooi. De kleding en het speelschema
wordt volgende week uitgedeeld.

Studiedagen (alle kinderen zijn dan vrij) op:
Vrijdag 13-04-2018
Woensdag 27-06-2018
Vrijdag 06-07-2018
Donderdagmiddag 19-07-2018
Vrijdag 20-07-2018 calamiteitendag

Vakantierooster OPO IJmond 2018-2019

vakanties
Herfstvakantie: 20-10-18 t/m 28-10-18
Kerstvakantie: 22-12-18 t/m 06-01-19
Voorjaarsvakantie: 16-02-19 t/m 24-02-19
Meivakantie:
20-04-19 t/m 05-05-19
Hemelvaart:
30-05-19 t/m 31-05-19
Pinksteren:
10-06-19
Zomervakantie: 13-07-19 t/m 25-08-19
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag:
16 maart 2018.

