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Kennismakingsochtend (9.00 uur)
Schoolreisje gr. 3 en 4
Nieuwsbrief 17 mee
Bezoek Beeckestijn gr 7B
Tropenmuseum gr 8
Schaapscheren boerderij Zorgvrij
Start Cito periode
Bezoek Beeckestijn gr 7a
Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij

Afscheid juf Sylvia Nap (gr 4b)
Juf Sylvia heeft te kennen gegeven te stoppen met
invalwerk. Zij betreurt de ontstane situatie, maar
persoonlijk vraagt het invalwerk haar teveel. Vrijdag 21
april is de laatste dag dat juf Sylvia voor groep 4B staat.
Wij danken juf Sylvia voor haar werkzaamheden de
afgelopen maanden en wensen haar vanzelfsprekend het
allerbeste toe. Op dit moment zijn we druk bezig de
ontstane situatie zo goed en zo rustig mogelijk voor de
groep op te lossen. Ik zal u hierover z.s.m. informeren.

Welkom Juf Lisette Pieters
Vanaf deze week komt juf Lisette Pieters in het kader van
haar re-integratieproces werkzaamheden doen op de
Bosbeekschool. Op deze wijze kunnen we binnen
Van de directie
OPOIJmond als clusterscholen iets voor elkaar
betekenen. Juf Lisette zal in groep 7B haar reKennismakingsochtenden
integratieproces oppakken i.s.m. meester Henk. De
(voor mogelijke toekomstige ouders en leerlingen)
komende weken zal zij aanwezig zijn op dinsdag,
Iedere eerste maandag van de maand bent u van harte
welkom, tussen 09.00 uur - 10.00 uur, tijdens een van de woensdag en op vrijdag. Vanaf week 24 zal juf Lisette op
maandag, dinsdag en woensdag werkzaam zijn. Met
kennismakingsochtenden. U ontvangt dan informatie
elkaar zullen we de rust in de groep zo goed mogelijk
over de school en we maken een rondleiding door de
waarborgen. Wij wensen juf Lisette een plezierige tijd op
school. Ook ontvangt u een informatiepakket om alles
de Bosbeekschool toe.
nog eens rustig na te lezen met daarbij een
aanmeldformulier. De komende
Van het team
kennismakingsochtenden zijn: maandag 8 mei, 12 juni en
3 juli.
Voor het eerst chromebooks in groep 3
Op woensdag 12 april was het dan zover: groep 3 ging
Start Citoperiode
voor het eerst werken met chromebooks! Er kwam een
Vanaf maandag 22 mei (staat anders vermeld in de
hele grote kast de klas binnen rijden met allemaal kleine
jaarplanner) starten we weer met de Cito-periode. De
laptops erin. Iedereen kreeg hun eigen chromebook om
komende 3 weken worden er weer de landelijke
mee te werken. De eerste paar keer doen we de
Citotoetsen afgenomen. Naar aanleiding van o.a. deze
spelletjes van rekenen die we normaal op de vaste
uitslagen kunnen we ons onderwijs weer zo goed
computer doen, maar de chromebooks hebben nog veel
mogelijk aanpassen op de onderwijsbehoefte van uw
meer mogelijkheden die we snel gaan ontdekken!
kind. Daarnaast spelen persoonlijke kenmerken ook
vanzelfsprekend een belangrijke rol. De toetsperiode
duurt tot uiterlijk 9 juni. Laten we met elkaar er voor
zorgen dat de kinderen de toetsen op een rustige en
prettige manier kunnen maken. Wij wensen alle
kinderen alvast veel succes.

Koningsspelen
Alle leerlingen hebben deze week een brief mee naar
huis gekregen met informatie over de Koningsspelen op
vrijdag 21 april. De leerlingen van groep 1 en 2 worden
om 08.30 op school verwacht. Samen lopen zij naar de
speeltuin. Na een ochtend vol met leuke spelletjes
kunnen de kinderen om 12.00 bij de speeltuin bij station
Santpoort-Noord opgehaald worden
De leerlingen van groep 3 t/m 8 worden om 08.30
verwacht op sportpark De Elta (Terrasvogels) in
Santpoort-Zuid. Ook hier beloven het leuke, sportieve
activiteiten te worden. De leerlingen kunnen hier om
12.15 opgehaald worden.
Het zou leuk zijn als alle kinderen in het oranje zouden
komen. Eten en drinken meenemen is niet nodig; de
ouderraad zorgt voor iets lekkers.
Paasfeest
Afgelopen vrijdag vierden we
met de hele Bosbeekschool
het Paasfeest. Het was een
gezellige ochtend met een
Paasontbijt, vossen zoeken in
het bos en dorp en groep 7
ging eieren schilderen in het
verzorgingstehuis met de
bejaarden die daar wonen.
Voor alle groepen was het een
geslaagde ochtend en we
willen de ouders, de leerlingen
uit groep 8 en natuurlijk de Paashaas heel hartelijk
bedanken voor hun hulp!

Kunstklas
Afgelopen woensdag presenteerden de leerlingen van de
Kunstklas vol trots hun werken aan ouders, vrienden en
bekenden. Er zaten heuse kunstwerken bij. De leerlingen
waren tijdens de woensdagmiddagen zeer enthousiast
en gedreven en hebben veel geleerd bij juf Ludie van het
Kunstencentrum. Bezoekers mochten ook een les in

aquarelleren volgen. Deze werd goed bezocht.

Avondvierdaagse
De inschrijving voor de avondvierdaagse is inmiddels
gesloten. Na-inschrijven is dit jaar niet mogelijk.
Schoolvoetbal
Het team van groep 8 heeft (net als toen ze groep 6
waren) weer de finale bereikt van het
schoolvoetbaltoernooi. Dat is een heel knappe prestatie.
Te horen aan het volume leek het hele stadion wel vol te
zitten met Bosbeekschool supporters. Het was erg
gezellig met elkaar. De jongens en meisjes hebben hard
gestreden, maar helaas was de tegenstander net een
maatje te groot. We zijn trots op alle teams die heel
sportieve wedstrijden hebben gespeeld en we willen alle
ouders langs de kant en de coaches hartelijk bedanken
voor hun inzet!

Raad van Kinderen

Zeker voor herhaling vatbaar!

Op 23 januari 2017 heeft Connexxion haar dilemma aan
ons (groep 8) gepresenteerd.
‘Hoe kunnen we het openbare busvervoer mobieler
maken voor minder mobiele mensen?’
In de periode daarna zijn de kinderen aan de slag gegaan
met dit dilemma.
Wat hebben ze zoal gedaan:
 Bus geregeld om het zelf te ervaren
 Mensen geïnterviewd die minder mobiel zijn
 Mensen van Connexxion gebeld voor meer
informatie
 Samen brainstormen
 Aan elkaar presenteren
 Ideeën inventariseren en filteren
 Presentatiegroep democratisch kiezen
Op 11 april zijn we met een touringcar van Connexxion
afgereisd naar Hilversum, het hoofdkantoor van
Connexxion. Daar hebben de kinderen hun topideeën
gepresenteerd. Alle ideeën presenteren was geen doen,
want we hadden er wel 43! Deze hebben we
overhandigd in een gouden enveloppe.
De topideeën waren:
 Kneedleuning
 Ribbels in de stoep die 15 meter voor de halte al
starten
 Elektrisch uitschuifbare plank voor rolstoelen
 Laag OV-scanpaaltje, OV-kaart kan aan rolstoel
worden bevestigd
 Meer flexibele stoelen die te veranderen zijn in
rolstoelplek
 Verbetering van de App met Siri
 Bus die zich in hoogte kan aanpassen aan de
halte
 Lichtsignalen bij de deur. Bij vertrek gaat het
knipperen
 Geluidsignaal na drukken op STOP-knopje (voor
blinden)
Na de presentatie zijn de CEO’s van Connexxion in
dialoog gegaan met de kinderen. Hierin werd om
verduidelijking en meningen gevraagd.
Connexxion was blij verrast met alle ideeën en de
kwaliteit van de presentatie. Iets om trots op te zijn dus!
Het was een heel proces en ervaring voor ons als klas.

Centrale Eindtoets groep 8
Afgelopen dinsdag, woensdag en donderdagochtend
hebben de kinderen van groep 8 de Centrale Eindtoets
gemaakt. We hopen op een mooi resultaat.

