Nummer 15/datum: 16 maart 2018
Kalender
19 mrt. deze week: rapportgesprekken
21 mrt. gemeenteraad verkiezingen
21 mrt. kunstklas
26 mrt. muziekles Jantje
29 mrt. Paasfeest 2018
29 mrt. nieuwsbrief
30 mrt. Goede Vrijdag (alle kinderen zijn vrij)
02 apr. 2e Paasdag (alle kinderen zijn vrij)
03 apr. start muziekproject
09 apr. kennismakingsochtend nieuwe ouders
12 apr. nieuwsbrief
13 apr. studiedag (alle kinderen zijn vrij!)
16 apr. start Cito eindtoets groep 8
17 apr. vervolg Cito eindtoets groep 8
18 apr. vervolg Cito eindtoets groep 8
20 apr. koningsspelen
26 apr. afsluiting muziekproject
26 apr. nieuwsbrief
27 apr. Koningsdag (vakantie t/m 13 mei)

Nieuwe rapportmappen voor de groepen 1/2
De kinderen van de groepen 1/2 zijn met een
nieuwe rapportmap thuisgekomen. Een ruime
map met een prachtig nieuw voorblad. Het
voorblad is ontworpen door Laura van de firma
Versierendoejezo.nl. Wij danken Laura voor dit
mooie ontwerp. Trots kwamen de kinderen van
vandaag met hun rapportmap onder de arm naar
buiten! Echt een mooi gezicht.
Rapportgesprekken
In de week van 19 maart zijn de
rapportgesprekken. De groepsleerkrachten
nodigen u hiervoor uit. Kinderen zijn welkom bij
de rapportgesprekken. U kunt zelf de overweging
maken om het gesprek met of zonder uw kind te
voeren.
TSO – informatie
Alle kinderen gezond en fit

Van de directie
Personele zaken:
Het coachingstraject van juf Lisette Pieters is in
onderling overleg beëindigd. Dat betekent dat juf
Lisette Pieters niet meer werkzaam is op de
Bosbeekschool. Wij danken juf Lisette voor haar
ondersteuning en inzet. Inmiddels heeft juf Lisette
al afscheid genomen van de groep en het team.
Beweging en gezonde voeding spelen een
belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen.
Juf Karin is de afgelopen week ziek geweest. Wij
Bij Partou besteden we daar dan ook veel
hopen dat ze snel weer beter is. Het herstelproces aandacht aan. Lichaamsbeweging wordt
van meester Eric verloopt langzaam.
belangrijker naarmate kinderen ouder worden.
Vanaf een jaar of vier leren kinderen steeds beter
Bianca Sinnige (adm.) heeft per 1 april a.s. een
springen, rennen en balanceren.
uren-uitbreiding aanvaard bij haar andere
Bij Partou kinderopvang maken de pedagogisch
werkgever. Donderdag 29 maart a.s. is haar
medewerkers veel tijd vrij voor sport en spel.
laatste werkdag op de Bosbeekschool. Wij danken Individueel, maar vooral ook samen. Door met z'n
Bianca voor haar jarenlange ondersteuning en
allen een balspel te doen, leren de kinderen
wensen haar vanzelfsprekend heel veel succes! Op samenwerken én om te gaan met
dit moment zijn er 31 sollicitatiebrieven. De
spelregels, winnen en verliezen.
gesprekken met de kandidaten starten spoedig.

Naast beweging schenken we ook veel aandacht
aan gezonde en gevarieerde voeding. Gezond eten
en drinken vinden wij belangrijk. Zo zijn we heel
matig met het aanbieden van zoetigheid, zout en
vet. Daarom, én om teleurstelling tussen kinderen
onderling te voorkomen, vragen wij u geen
snoep, koek, chips of andere snacks
mee te geven. Fruit, Liga, ontbijtkoek en andere
producten uit het ontbijtschap in de supermarkt
zijn natuurlijk prima. Wij stimuleren de kinderen
om voldoende te eten en te drinken in een
ontspannen sfeer.
Voor vragen, opmerkingen en ideeën is de
tsocoordinator, Maaike Slier, bereikbaar via
06-21154817 en tsobosbeekschool@partou.nl

3 april en de afsluiting zal zijn op 26 april 2018. We
maken er een mooi muzikaal feest van. Bent u
muzikaal, heeft u een muzikale achtergrond?
Misschien kunt u iets voor onze school tijdens dit
muziekproject betekenen? Neem dan even
contact op met de groepsleerkracht van uw kind.
Koffieconcert 22 april
In het kader van het muziekproject in april willen
we als school op zondagochtend 22 april van
10.30-12.00 uur een koffieconcert door en voor
Bosbeekleerlingen en familie houden. Leerlingen,
maar ook (groot)ouders die een instrument
bespelen of een lied ten gehore willen brengen,
zijn van harte welkom om op te treden in de aula
van school. Nadere informatie volgt nog.

Schoolvoetbaltoernooi
Het schoolvoetbaltoernooi start 19 maart. Alle
deelnemers hebben het wedstrijdschema en het
Bosbeektenue ontvangen. Medeleerlingen, ouders
en andere belangstellenden zijn van harte welkom
om de teams aan te moedigen!
Vanuit het team
29 maart 2018 Paasfeest!

Hier volgt het komende programma:
ma 19 maart: 16.00 en 17.00 jongens gr. 8b
di 20 maart: 16.00, 16.40, 17.20 jongens gr. 6
wo 21 maart: 14.00, 14.40, 15.20 meisjes gr. 5/6
wo 28 maart: 14.40, 15.20 meisjes groep 7/8a
do 29 maart: 16.00, 16.40 jongens groep 5
do 29 maart: 16.00, 18.00 jongens groep 7/8a

Bosbeekschool tweede in basketbalfinale!
Maandag 19 maart a.s. ontvangt u belangrijke
informatie over het Paasfeest. Naast het
Paasontbijt is er weer een vrolijke vossenjacht in
het bos voor de kleuters en in het dorp voor de
groepen 3 t/m 6. Groep 7 gaat weer eieren
schilderen in het verzorgingstehuis. De school is
op 29 maart a.s. gewoon om 15.30 uur uit!

We waren als school al heel trots dat het
basketbalteam de halve finales had bereikt. In
grote getalen waren Bosbeekleerlingen,
leerkrachten, familie er dan ook op uit gegaan om
Het muziekproject
De maand april staat in het teken van het jaarlijkse het team aan te moedigen. De Bosbeekdelegatie
cultuurproject. Dit jaar is het thema ‘genieten van was veruit de grootste in de zaal en zij lieten ook
duidelijk van zich horen. Onder luide
muziek’. We hebben speciaal voor dit
schoolproject mooie muziekinstrumenten kunnen aanmoedigingen wist het team door te stoten
naar de strijd om de 1e en 2e plek. Helaas was
aanschaffen. De cultuurcommissie (juf Gerry, juf
deze tegenstander te sterk, maar het waren
Marja, juf Daniëlle en juf Marijke) heeft in
samenwerking met meester Jantje een mooi plan prachtige wedstrijden om te zien en de
gemaakt. De opening van het muziekproject is op basketballers hebben alles gegeven wat ze

hadden. De onderlinge sfeer was uitstekend en
heel sportief. Coaches, spelers, ouders, familie
reuze bedankt voor deze gezellige
zaterdagmiddag!

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
Missing Chapter
Meivakantie:
20-04-19 t/m 05-05-19
De Bosbeekschool is, als een van de 10 scholen
Hemelvaart:
30-05-19 t/m 31-05-19
van Nederland, benaderd om mee te werken aan Pinksteren:
10-06-19
het GoDo project. Dit project maakt onderdeel uit Zomervakantie: 13-07-19 t/m 25-08-19
van Missing Chapter. Het gedachtegoed van
Missing Chapter is om inzichten van kinderen te
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
betrekken bij besluitvorming binnen bedrijven.
donderdag: 29 maart 2018.
Vorig jaar participeerden leerlingen van groep 8 in
een Raad van Kinderen bij Connexion. Dit jaar is
groep 8 gevraagd mee te denken m.b.t. het
actieprogramma GoDo. GoDo stimuleert gezinnen
om gezonder te leven door gezonder te eten,
meer te bewegen en meer te ontspannen. De
kinderen zullen de aanjagers van verandering zijn.
De leerlingen gaan aan de slag om inspirerende en
uitdagende acties te bedenken. Vanuit alle ideeën
van deze 10 scholen wordt een aantal uitgekozen
om deze in de praktijk te brengen binnen o.a. de
levensmiddelenindustrie. Een hele eer dus om
hieraan mee te mogen werken!
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

