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Les ‘dode hoek’ gr. 7
Nieuwsbrief 14
Rapport 2 mee
Voorstelling ‘Omgaan met geld’
gr. 7 in Schouwburg Velsen
10 minuten gesprekken
Studiemiddag: leerlingen 12.15u
vrij
10 minutengesprekken
Excursie groep 1/ 2 B
boerderij “Schoterhoeve”
Start schoolvoetbaltoernooi
MR vergadering
Excursie groep 1/ 2 A boerderij
“Schoterhoeve”.
Bezoek Zee- en Havenmuseum
Gr. 5
Paasviering – continurooster
Van 8.30-15.00 uur
Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag
Start schoolproject ‘Sprookjes’

woensdagochtend 23 maart hun deuren open
zetten voor buurtbewoners. Natuurlijk bent u ook
welkom.
Wij houden van 10.00u-12.00u open huis.
Met vriendelijke groet,
Erna Heijnis
Schoolleider RDO van de Bosbeekschool

Van het team
Voorstelling bibliotheek kleutergroepen:
Op maandag 22 februari zijn de kinderen van
groep 1/2 naar de voorstelling van Bobby en Zora
geweest in de bibliotheek van IJmuiden.
Een paar weken daarvoor was er een mevrouw
van de bibliotheek in de klas op bezoek geweest
om het verhaal van Bobby en Zora voor te lezen
en ze vroeg ons om een mooi schilderij te maken
voor Bobby.

Zora was weggelopen uit het circus van meneer
Mortelli en kwam bij Bobby terecht. Ze mocht bij
hem logeren, hij had een bed, bad en een”
boterhamster” voor haar. Ze hadden het gezellig
samen. Na een paar dagen vond meneer Mortelli
Van de directie
haar bij Bobby en nam haar weer mee naar het
Beste ouders,
circus. Daar moest zij dansen op een koord en na
haar optreden sloot meneer Mortelli haar weer
Dinsdagmiddag as hebben wij weer een
op. Gelukkig is Bobby haar gaan redden. Nu reist
studiemiddag. Wij gaan ons deze middag bezig
Zora zingend de wereld rond en stuurt Bobby
houden met het analyseren van de CITO gegevens. leuke kaarten.
De kinderen zijn dan om 12.15u vrij.
Wij mochten ons schilderij aan Bobby geven. U
kunt ons schilderij zien hangen in de bibliotheek
Wijziging
van IJmuiden.
Onze studiedag van vrijdag 24 juni is verplaatst
naar vrijdag 17 juni. Wilt u deze wijziging in uw
agenda opnemen?
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Open huis
In de week van 21 maart is het de week van het
openbare onderwijs.
Het thema voor 2016 is: ‘Openbaar en Algemeen
Toegankelijk onderwijs, voor elkaar’.
Alle scholen van OPOIJmond zullen op

Het was een leuke en spannende voorstelling.

basketvaltoernooi. Groep 7 hield het bij de
voorrondes en groep 8 kwam nog een ronde
Schaaktoernooi
verder. De teams hebben veel plezier met z’n allen
Voor de vakantie hield de Bosbeekschool een
beleefd. Wij willen de coaches hartelijk bedanken
intern schaaktoernooi . De leerlingen waren vanaf voor hun inzet!
januari bezig met schaaklessen onder leiding van
twee bevlogen vaders (de vader van Julius uit
groep 8 en de vader van Eva uit groep 7) ter
voorbereiding op het Velsense
schoolschaakkampioenschap. Dit toernooi kon
helaas niet door gaan. Omdat onze leerlingen zo
gedreven en enthousiast bezig waren met het
schaken, is besloten om een eigen schaaktoernooi
te organiseren. Het werd een spannende strijd
tussen de verschillende teams. De leerlingen
waren allen trots op hun resultaat. Het leuke was
ook dat de gemeente Velsen een paar bekers en
Er was eens …
vaantjes ter beschikking had gesteld voor dit
Op dinsdag 29 maart 2016 start de Bosbeekschool
Bosbeektoernooi. Maar het belangrijkste is dat de
met het schoolproject Sprookjes. Wij verwachten
leerlingen erg enthousiast waren en met veel
om 8.30 uur dan ook veel sprookjesfiguren op het
plezier hebben geschaakt.
plein te zien bij de opening van het project. Ook
de kinderen mogen verkleed als sprookjesfiguur
deze dag naar school.
Groep 1/2A en 1/ 2 B

Continurooster 24 maart Paasfeest
Traditiegetrouw vieren wij ons paasfeest op de
laatste dag voor het paasweekend, dit jaar is dat
op donderdag 24 maart. Omdat dit een donderdag
is, draaien wij die dag een continurooster van
8.30 tot 15.00 uur.
Mocht u die dag problemen ervaren met de
opvang van uw kind tussen 15.00 en 15.30 uur,
dan kunt dit melden bij de leerkracht van uw kind.
Deze zal voor opvang in de klas zorgen.
Wilt u uw kind deze dag drinken en een
tussendoortje meegeven?
Verdere informatie over het Paasfeest ontvangt u
van de paascommissie (OR)

Bij dit project zullen de creatieve disciplines dans
en muziek centraal staan. In elke groep zal een
ander sprookje uitgewerkt worden. Er zal een
raamvertelling gemaakt worden, waarin elke
groep een aandeel heeft. Op woensdag 13 april is
er een voorstelling door en voor de kinderen.
Voor de ouders zullen donderdagmiddag 14 april
onder schooltijd de schooldeuren geopend
worden. U waant zich deze middag in talrijke
sprookjessferen, waarbij elke groep een deel van
de raamvertelling zal laten zien.

Er was eens … een oproep
Voor ons sprookjesproject zijn wij op zoek
sprookjesachtige kleding voor de leerkrachten.
Wie heeft er nog iets in de verkleedkist liggen of is
heel handig met een naaimachine?
Daarnaast zijn voor de aankleding van het project
in de school andere spullen die met sprookjes te
maken hebben van harte welkom!

Training schoolvoetbaltoernooi

SV Terrasvogels heeft ook dit jaar weer
aangeboden om trainingen te verzorgen ter
Basketbaltoernooi
In de voorjaarsvakantie heeft een team uit groep 7 voorbereiding op het schoolvoetbaltoernooi. Het
zou fijn zijn als uit elk team één ouder (hoeft niet
en een team uit groep 8 mee gedaan aan het

per se de coach te zijn) bij de training aanwezig
kan zijn. De trainingen vinden plaats op de Elta op
vrijdag 11, 18 en 25 maart (Goede vrijdag).
Tijdstip: 17.00 – 17.45.
Omgaan met geld
Groep 7 gaat in het kader van “De week van het
geld” maandag 14 maart naar een voorstelling
over geld in de Schouwburg Velsen. Het belooft
een spetterende voorstelling te worden met veel
muziek. De leerlingen zullen in die week ook aan
de slag gaan met een lespakket over omgaan met
geld.

Groep 6 vouwt paashaasjes met groep 1/2.
Juf had een leuke video op internet gevonden, dat
was om een konijntje te vouwen. En ze zei : als
jullie nou uit je hoofd leren om dat konijntje te
vouwen, dan kunnen jullie dat misschien aan de
kleuters leren en dan oefenen jullie gelijk met
uitleggen en dan hebben zij een mooi konijntje.
Helpen bij kleuters om een konijn te knutselen
Dus keken we de video, maar toen bleek hij Engels
Groep 6 ging de kleuters helpen om een vouw
te zijn. Dus moest je gewoon goed kijken. Toen we
paashaasje te knutselen. Dat was voor een taalles hem (na een keer) uit ons hoofd wisten, mocht (de
om iets aan elkaar uit te leggen. Juf ging het ons
volgende dag) de eerste groep naar de klas van juf
eerst uit leggen. De volgende dag gingen we het
Roeliene. De kleuters deden het heel goed, de
bij de kleuters doen. De juf bij de kleuters koos 6 kinderen vonden het ook leuk. En wij hebben er
kinderen uit. Die mochten kiezen uit de 6 kinderen veel van geleerd. Het ging als volgt: we hadden
die naar de kleuters gingen. Daarna gingen we het een gekleurd en een bruin vierkant blaadje.
voor doen. En deden de kleuters ons na. Als we
Zij mochten een kleur of een bruine kiezen.
klaar waren tekende we er oogjes, neusje en
De meeste kinderen kozen een kleur (niet
snorhaartjes op. Dan was hij klaar.
allemaal). Dat was maar goed ook, want de bruine
was veel dikker dan de gekleurde. We vonden het
Liza groep 6b
jammer toen we weer naar boven gingen ,maar
met een high five was alles weer goed!!!
Geschreven door: Noor Sengers groep 6a
Groep 6 werkt met de kleuters
Dinsdag en woensdag gingen wij met groep 6a en
6b voor taal oefenen met dingen aan elkaar
uitleggen. Dat deden wij door middel van de
kleuters en een knutsel werkje. Wij moesten een
konijn vouwen. Eerst legde juf Cindy ons uit hoe
wij dat moesten doen.
Daar na gingen wij per groepjes van 12,
6 uit de ene klas en 6 uit de andere klas naar de
groepen 1,2a en 1,2b. Wij moesten daar met de
kleuters ook een konijn vouwen. Dat was het
taalles gedeelte. Het was heel leuk en gezellig.
De kleuters hebben nu allemaal een heel mooi

konijn. En de school is heel leuk versierd.
Seb de Jongh groep 6b

Bloempotjes gevraagd
Groep 6 is op zoek naar kleine (binnen)
bloempotjes, zonder gat aan de onderkant.
Heeft u deze voor ons?
Dan kunt u ze meegeven aan uw kind of ze
inleveren bij juf Karin.
Alvast Bedankt!

