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Groep 8 naar Tropenmuseum
Nieuwsbrief 16
Schriftelijk verkeersexamen gr. 7
Erfgoedproject gr. 6A
Lentepad gr. 6A Thysses’s hof
Voorstelling Sprookjesproject
voor en door leerlingen
Kijkmiddag Sprookjesproject
Erfgoedproject gr. 6B
Centrale Eindtoets groep 8
Praktijkverkeersexamen gr.7
Centrale Eindtoets groep 8
Centrale Eindtoets gr. 8
Nieuwsbrief 17
Lentepad gr. 6B Thysse’shof
Koningsspelen
Gr. 1-4 naar Speeltuin
Gr. 5-8 naar strand IJmuiden
Start meivakantie 12.15u
Weer naar school

Van de directie
Beste Ouders,
Ik herinner u er nogmaals aan dat onze studiedag
van 24 juni verschoven is naar 17 juni. Alle
leerlingen zijn die ochtend vrij.
Hier onder vindt u het vakantierooster voor
schooljaar 2016-2017.
De studiedagen zijn nog niet ingepland. Ik zal u
hier later over informeren.
Vakantierooster 2016-2017
Herfstvakantie 17-10-16 t/m 21-10-16
Kerstvakantie
26-12-16 t/m 06-01-17
Voorjaarsvakantie20-02-17 t/m 24-02-17
Pasen
17-04-16
Meivakantie
24-04-17 t/m 05-05-17

Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

25-05-17 t/m 26-05-17
05-06-17
24-07-17 t/m 01-09-17

Fietsenstalling
Er komen veel kinderen met de fiets of op de step
naar school. We hebben niet erg veel ruimte om
de fietsen te plaatsen. Wij vragen u om uw kind
lopend naar school te laten gaan, als u dicht bij
school woont. Wilt u er ook op letten dat uw kind
zijn of haar stepje of fiets in de fietsenstalling zet
en niet op het stukje, de ronding, voor het lokaal
van groep 3? Deze plek moet vrij blijven in
verband met een veilige vluchtroute in geval van
calamiteiten.
Met vriendelijke groet,
Erna Heijnis
Schoolleider RDO van de bosbeekschool

Van het team
Koningsdag groepen 1 t/m 4
Op vrijdag 22 april zullen de
groepen 1 t/m 4 in de speeltuin Koningsdag
vieren. Er zijn allerlei koninklijke activiteiten voor
de kinderen georganiseerd die ochtend. We
starten die dag gewoon in de klas met het
koningslied waarna we met zijn allen richting
speeltuin lopen. De schooltijden voor die dag zijn
ongewijzigd en de kinderen kunnen gewoon om
12.15 uur weer op school opgehaald worden. U
ontvangt nog een brief met extra informatie voor
die dag van de leerkracht.

Koningsspelen groepen 5 t/m 8
De groepen 5 t/m 8 gaan naar het strand in
IJmuiden (bij paviljoen Noordzee zicht). We
starten om 08.30 in de klas. De groepen 5 en 6
gaan met auto’s naar het strand en de groepen 7
en 8 gaan met de fiets. Rond 09.15 zijn we op het
strand. De aftrap van de Koningsspelen op het
strand is samen met 1000 andere basisscholieren
uit Velsen om 09.30. We starten met het
koningslied en een dans. Vanaf 09.45 zijn er
diverse sportclinics. Wij doen alleen het

ochtendprogramma. De leerlingen vertrekken
rond 12.15 vanaf het strand en zullen tussen 12.30
en 13.00 weer op school zijn waar ze afgehaald
kunnen worden.

paaslunch met elkaar hebben we ook nog ’s
middags een paashazen gymles van juf Corina
gehad. Al met al een lange, drukke maar leuke
dag.

Schoolvoetbal
De Bosbeekschool doet het goed op het
schoolvoetbaltoernooi. Maar liefst 8 van de 10
teams zijn door naar de kwartfinales!
Wedstrijden volgende week:
Ma 11 april
Meisjes groep 8b: 16.00 en 17.00
Jongens groep 5: 16.30, 17.30, 18.30
Jongens groep 8a: 16.00 en 17.00
Jongens groep 8b: 16.30, 17.30
Woe 13 april
Jongens groep 6a: 14.00, 14.45, 15.30*
Jongens groep 6b: 14.00, 14.45, 15.30*
*onderlinge wedstrijd

Kids Obstacle/ Freerun

Vorige week is er in de groepen 4 t/m 8 een brief
meegegeven over de Kids Obstacle/Freerun op 22
Drama
mei. Kinderen die zich willen inschrijven kunnen
Groep 7 volgt tot aan de meivakantie dramalessen
hun antwoordformulier met € 2,- inschrijfgeld in
van juf Janna. Afgelopen week oefenden zij met
een enveloppe (voorzien van naam en groep)
het vormen van een tableau. Dit leverde mooie
inleveren bij juf Corina.
plaatjes op.
De trainingsmomenten voor atletiek zijn niet
verplicht, maar wel erg leuk! Het aanmelden voor
deze trainingsmomenten op 10, 17, 24 en 31 mei
kan via www.jeugdsportpas.nl/velsen

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

Paasfeest kleutergroepen
Op donderdag 24 maart was ons paasfeest. Dit
jaar geen ontbijtje, maar een lunch voor een
ander. We zijn de dag gestart met een
‘vossenjacht’ in het bos en daarna een
spelletjescircuit in het bos.
Onderweg kwamen we de
paashaas tegen die wel erg veel
leek op een vader van één van de
kinderen. Na een gezellige

Van de Ouderraad
Gezocht: nieuwe enthousiaste OR-leden!
De OR (Ouderraad)

Zoals jullie weten hebben we op de
Bosbeekschool een actieve Ouderraad (OR) die
met veel enthousiasme het schoolteam
ondersteunt bij de organisatie van allerlei feesten
en activiteiten. De leden zijn ouders van kinderen
op onze school en iedere ouder kan zich
aanmelden om lid te worden! Deze groep

organiseert en coördineert activiteiten die buiten
het schoolprogramma vallen, maar wel op school
of vanuit school plaatsvinden. Denk daarbij aan
het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Pasen, de
Sportdagen en natuurlijk het inmiddels befaamde
pleinfeest. De activiteiten van de ouderraad zijn
heel leuk voor de kinderen, maar het is ook een
goede manier om de contacten tussen leerlingen,
leerkrachten en ouders te stimuleren. Op dit
moment bestaat de Ouderraad uit 14 leden. De
ouderraad heeft een eigen bestuur met een
voorzitter (René Arends) en penningmeester
(Hedwig Wiegeraad).
Wat doe je als lid van de OR?
De Ouderraad komt een aantal keer per jaar bij
elkaar op school. Per activiteit wordt een
werkgroep samengesteld en deze werkgroep komt
(los van de voltallige OR) bij elkaar. Vaak worden
de werkgroepen nog ondersteund door
enthousiaste ouders die niet in de Ouderraad
zitten. Als lid van een werkgroep denk je mee over
de activiteit en help je bij het regelen van
praktische zaken zoals boodschappen doen, het
klaarzetten van spullen, het schenken van koffie
en thee, etc.
Nieuwe leden gezocht!
Veel van de kinderen van de huidige OR-leden
zitten in groep 8 en verlaten dit jaar de
Bosbeekschool. Daarom is de OR op zoek naar
nieuwe leden. Hoe meer ouders actief meedoen,
hoe beter: vele handen maken tenslotte licht
werk! De huidige OR-leden geven aan dat ze het
vooral leuk vinden om betrokken te zijn bij school
en het schoolteam te helpen. Deel die ervaring
en meld je aan!
Interesse?
Stuur dan een e-mailtje naar onze voorzitter
rene.arends@ziggo.nl

