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Vanuit het team

Kalender
12 mrt. Jantjes muziekles
13 mrt. GMR vergadering
14 mrt. regionale staking primair onderwijs
14 mrt. deze week geen kunstklas i.v.m. staking.
16 mrt. nieuwsbrief
19 mrt. deze week: rapportgesprekken
21 mrt. gemeenteraad verkiezingen
26 mrt. Jantjes muziekles
29 mrt. Paasfeest 2018
29 mrt. nieuwsbrief
30 mrt Goede Vrijdag (alle kinderen zijn vrij)
02 apr. 2e Paasdag (alle kinderen zijn vrij)

Bosbeek-basketbalteam weer bij de laatste vier!

Het team van de Bosbeekschool heeft de
halve finale bereikt bij het basketbaltoernooi.
Een prachtige prestatie! Zij spelen as zaterdag
10 maart om 17.45 in sporthal IJmuiden-Oost
(tegenover het Vellesan College). Iedereen is
van harte welkom om dit topteam aan te
moedigen! Klasgenoten, familie, iedereen is
welkom! Na afloop van het scholentoernooi is
iedereen ook uitgenodigd om de wedstrijd
van het eerste van Akrides bij te wonen.

Van de directie
Hierbij een extra nieuwsbrief
14 maart ’18 regionale staking Primair Onderwijs
Woensdag 14 maart zal ook de Bosbeekschool
gesloten zijn i.v.m. de regionale staking Primair
Onderwijs. Ook onze school zal zich afvaardigen
op de stakingsbijeenkomst in Amsterdam. Wij
realiseren ons, dat wij weer een beroep doen op
uw creatieve oplossingen op het gebied van
mogelijkheden voor het evt. opvangen van uw
kind. Laten wij hopen dat dat er geen verdere
acties meer noodzakelijk zijn.
Rapportgesprekken
In de week van 19 maart zijn de
rapportgesprekken. De groepsleerkrachten
nodigen u uit om een tijdstip te plannen. Kinderen
Kom allemaal naar de finale wedstrijden zaterdag
zijn welkom bij de rapportgesprekken. U kunt zelf
10 maart, Sporthal IJmuiden –Oost
de overweging maken om het gesprek met of
aanvang 17.45 uur.
zonder uw kind te voeren. We hebben wel
afgesproken dat we het startgesprek (begin
september) en het eindgesprek (eind van het
schooljaar) met de kinderen voeren.

Schoolvoetbaltoernooi
Voor de leerlingen die meedoen aan het
schoolvoetbaltoernooi zijn 3 trainingen bij
Terrasvogels, sportpark De Elta in SantpoortZuid, georganiseerd. Deze vinden plaats op
vrijdag 9, 16 en 23 maart, telkens van 17.3018,15 uur. Wij rekenen op een hoge opkomst!
Het speelschema wordt in de loop van
volgende week bekend. Het toernooi start op
19 maart.
Vakantierooster / studiedagen schooljaar 20172018
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
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.

