school, met een duidelijk profiel en met
kernwaarden (kwaliteitsgericht, ondernemend en
ontplooiend) die bij mij passen.
Kalender
Als schoolleider vind ik het belangrijk om als team
April
goed te kijken naar de onderwijsbehoeften van de
Do
6
Nieuwsbrief 15 mee
kinderen en daarbij zo goed mogelijk aan te
Do
6
Groep 1/2A naar Zorgvrij
sluiten. Ook ben ik er een voorstander van om
Ma
10
Groep 1/2B naar Zorgvrij
kinderen te betrekken bij- en mede
Di
11
Missing Chapter groep 8
verantwoordelijk te maken voor hun eigen
Do
13
Groep 6 naar Thijsses Hof
leerproces. Praten met kinderen is daar een
Vrij
14
Paasfeest
belangrijk aspect van. We leren van- en met
Ma
17
2e paasdag, alle leerlingen vrij
elkaar, dat geldt niet alleen voor de kinderen,
Di
18
Centrale eindtoets groep 8
maar ook voor het team. Ouders zijn voor ons
Woe 19
Centrale Eindtoets groep 8
belangrijke partners. Samen zijn we
Do
20
Centrale eindtoets groep 8
verantwoordelijk voor een prettige en goede
Do
20
Nieuwsbrief 16 mee
ontwikkeling van ieder kind. De leerkrachten
Vrij
21
Koningsspelen
vanuit hun professie en de ouders ondersteunend
Ma
24
Meivakantie van 24-4 t/m 5-5
vanuit de opvoeding.
Ik ben getrouwd en heb een dochter van 20 en
Van de directie
een zoon van 16 jaar oud. Ik houd van sport, maak
graag samen met mijn vrouw en onze hond mooie
Nieuwe schoolleider
Donderdag 30 maart heeft de BAC een kandidaat wandelingen in de natuur en ik geniet van actieve
vakanties, muziek en lekker eten.
voorgedragen aan het college van bestuur om
Ik zal vijf dagen in de week aanwezig zijn op de
benoemd te worden als schoolleider van de
Bosbeekschool. Mochten er vragen zijn dan kunt u
Bosbeekschool.
De college van bestuur heeft op advies van de BAC mij ‘s ochtends tussen half 9 en 9 uur spreken en
zo nodig maken we een afspraak met elkaar. Ik
Wouter Sommers benoemd als schoolleider.
verheug me erop binnenkort kennis met iedereen
Wouter start maandag a.s. al en hij stelt zich
te maken.
hieronder aan u voor.
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Mijn naam is Wouter
Sommers. Ik ben 53 jaar en
heb ruim 30 jaar ervaring in
het onderwijs. Ik kom uit
Amsterdam en heb daar als
groepsleerkracht,
vakleerkracht
bewegingsonderwijs, adjunct
directeur en als directeur
gewerkt op diverse Amsterdamse basisscholen. De
afgelopen twee jaar heb ik als onderwijsadviseur
een Amsterdamse basisschool ondersteund en als
waarnemend directeur op de Vondelschool
(Aerdenhout) en op de Margrietschool (Halfweg)
gewerkt.
Ik heb heel erg veel zin om binnenkort te starten
als schoolleider op de Bosbeekschool. Een mooie

Met vriendelijke groet,
Wouter Sommers
Hoofdingang
Regelmatig staat de voordeur aan de
Burgemeester Enschedelaan wagenwijd open.
Vanuit de kantoren is daar geen zicht op, iedereen
kan ongezien het gebouw inlopen. Dat geeft geen
veilig gevoel. Iedereen is van harte welkom, maar
we willen graag weten wie binnen loopt.
We sluiten de voordeur om half 9 en half 2. Na die
tijd vragen we u om de hoofdingang aan de
pleinzijde te gebruiken. Wilt u bij het verlaten van
de school, de voordeur sluiten?

Van het team
Paasfeest
Vrijdag 14 april wordt op de Bosbeekschool
het paasfeest gehouden. Vooraf maken de
leerlingen in de klas een mandje
voor een ander kind. Dit mandje gaat mee naar
huis en wordt thuis op de paasochtend gevuld met
het opgegeven paasontbijt en wordt in de klas
gegeven aan de andere leerling. Na het
paasontbijt gaan de kinderen uit groep 1A, 1B en 2
‘Vossen’ zoeken in het bos en de kinderen uit
groep 3 t/m 6 in het dorp! De kinderen uit groep 7
gaan naar een verzorgingshuis en gaan daar
samen met de bewoners eieren verven. De
leerlingen uit groep 8 zijn verdeeld over het bos
en het dorp en zijn deze ochtend onherkenbaar!
(Met slecht weer gaat De Vossenjacht niet door,
maar vieren de kinderen paasfeest in de eigen
klas)

Voor de groepen 3 t/m 8 worden de
Koningsspelen door CIOS studenten
georganiseerd op de voetbalvelden van SV
Terrasvogels in Santpoort-Zuid. De leerlingen
worden op het sportpark om 08.30 verwacht. We
starten met het zingen en dansen van het
Koningslied. De leerlingen kunnen om 12.15 hier
ook weer opgehaald worden.

Avondvierdaagse
Deze week krijgen de leerlingen een brief mee
met informatie over de avondvierdaagse. We
doen dit jaar weer mee met de Velserbroek en
starten vanaf het jeu de boules gebouw aan de
Vlietweg in Haarlem-Noord (net na het
fietstunneltje).
De avond4daagse is van dinsdag 13 tot en met
vrijdag 16 juni. De inschrijfformulieren kunnen
met het inschrijfgeld van € 5,- ingeleverd worden
bij de sportcommissie in de aula op:
Schoolvoetbal
 Dinsdag 11 april 15.30
De meisjes van groep 5/6 hebben zich kranig
 Woensdag 12 april 12.15
geweerd, maar de tegenstand was helaas te groot.
 Woensdag 19 april 12.15
Het was een gezellig team, met een bevlogen
coach.
Sportmix
Het jongensteam van groep 6 heeft een wedstrijd In de vakantie, op 25 april, wordt in sporthal
gewonnen en een keer gelijk gespeeld. Dit was
IJmuiden Oost een sportfestijn met verschillende
helaas niet voldoende om door te gaan naar de
gymspellen en sport en spel activiteiten
halve finale. Sportief spel stond bij de
georganiseerd. Opgeven is niet nodig en de entree
Bosbeekschool voorop!
is 1,- (inclusief drankje).
De meisjesteams van groep 7 en 8 speelden
10.00 - 12.00 groep 1 t/m 4
afgelopen woensdag de kwartfinales. Na twee
13.00- 15.00 groep 5 t/m 8
spannende wedstrijden en bloedstollende
penalty’s zijn de meisjes van groep 8 door naar de KidsObstacleRun
halve finale: dinsdag 11 april om 16.00 en 17.20
Wegens het grote succes van vorig jaar is er op 14
uur. De meisjes van groep 7 zijn helaas niet door. mei een hardloopwedstrijd over allerlei
Het jongens/meisjes team van groep 8 heeft de
obstakels/luchtkussens in het Telstar stadion.
finale behaald! Iedereen is van harte uitgenodigd Inschrijven kan via www. Jeugdsportpas.nl en de
op donderdag 13 april om 20.00 in het Telstar
kosten zijn dan 3,-. De inschrijving sluit 8 mei.
stadion om onze jongens en meisjes aan te
moedigen!
Project Natuur Bosbeekschool
Aan alle voetballers het verzoek om het
Het project Natuur startte 2 weken geleden in de
schooltenue (gewassen) in te leveren bij de eigen stromende regen. Met z’n allen werd in het bos
leerkracht. En uiteraard veel dank aan de
gestruind naar mooie schatten uit de natuur. De
enthousiaste begeleiders van alle teams.
een nam een stukje mos mee, de ander een tak of
Koningsspelen
De Bosbeekschool viert de Koningsspelen op
vrijdag 21 april. De groepen 1 en 2 lopen vanaf
school naar de speeltuin en doen daar allerlei
gezellige spelletjes. De leerlingen kunnen bij de
speeltuin om 12.00 opgehaald worden.

een dennenappel. Met al deze materialen zijn op
school ware kunstwerken gemaakt. Veel lessen
stonden ook in het teken van het thema natuur.
Het project werd afgesloten met een kijkavond
waarbij kijkdozen, foto’s, filmpjes, gedichten
kleifiguren vol trots door de leerlingen werden
gepresenteerd aan hun ouders, opa’s en oma’s. Zo

eindigde het project op een zonnige dag met
stralende kindergezichten.
Kunstklas 19 april
Op woensdagmiddag 19 april van 13.30-16.00 uur
presenteren de leerlingen van de Kunstklas hun
creatieve werken. Naast kijken en bewonderen, is
er voor belangstellenden ook de mogelijkheid om
een penseel te pakken en iets moois te maken.
Ludie Bakker van het Kunstencentrum verzorgt de
begeleiding.

