Nummer 16/datum: 29 maart 2018
Kalender
30 mrt. Goede Vrijdag (alle kinderen zijn vrij)
02 apr. 2e Paasdag (alle kinderen zijn vrij)
03 apr. start muziekproject (08.35 uur op het
schoolplein)
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)

Vanuit het team
29 maart 2018 Paasfeest!

Wat hebben de kinderen weer genoten vandaag!
Het paasontbijt, de hightea (gr.8), het eieren
schilderen in het verzorgingstehuis (gr.7), het
spelletjescircuit (gr.1/2) en natuurlijk de
vossenjacht niet te vergeten, waarbij de kinderen
op zoek waren naar de helden in het bos en in het
dorp. De Paashaas was ook dit jaar weer van de
partij! Gelukkig hadden we ook nog eens een
Van de directie
lekker lentezonnetje. Wij willen graag alle
Digitale afname Eindtoets groepen 8
hulpouders bedanken voor de ondersteuning en
Volgende week ontvangen alle kinderen en ouders de begeleiding van de kinderen. Wij wensen alle
van groep 8 belangrijke informatie over de digitale kinderen en ouders alvast fijne Paasdagen toe!
afname van de Eindtoets 2018. De afnamedagen
zijn op 16, 17 en 18 april 2018. Wij starten op 16
april.
Dit keer dus een digitale afname i.p.v. een
‘papieren afname’. De kinderen hebben al een
aantal keer geoefend met de oefentoets. Voor ons
was dat ook een mooie test of het systeem goed
werkt. De toetsen zijn adaptief. De vraagstelling
wordt meteen aangepast aan de hand van de
gemaakte opgaven. Dat kan dus per kind en per
vakgebied verschillen. Als de eindtoets beter
gemaakt wordt dan het schooladvies, dan moet de
school het basisschooladvies heroverwegen. Wij
wensen de kinderen alvast veel succes! Jullie
kunnen het!

Opening muziekproject
Dinsdag 3 april a.s. wordt het muziekproject op
feestelijke wijze geopend. De leerlingen
verzamelen om 08.30 uur in de eigen klas en
komen dan per klas met de leerkracht naar buiten
om zich op het schoolplein op te stellen. Rond
08.35 uur zal de muzikale opening plaatsvinden.
Ouders kunnen bij het klimtoestel toekijken en
genieten.
Mocht uw kind nog niet van de gevraagde
"instrumenten" zijn voorzien, hierbij het verzoek
om deze dinsdag alsnog mee te geven.
Groep 1/2: klein flesje gevuld met macaroni
Groep 5/6: per kind 2 PET flessen van 1 1/2 á 2
liter
Groep 7/8: emmer
De spullen voor groep 3/4 zijn reeds op school
aanwezig.
Gedurende de maand april zullen de groepen
extra aandacht besteden aan muziek.

di 10/4: jongens 6 16.00 en 16.40
Vakantierooster / studiedagen schooljaar 20172018
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
Voor volgend schooljaar:

Mad Science komt weer op de Bosbeekschool
met te gekke nieuwe lessen!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire,
nieuwe science show op 6-9-2018, kunnen
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor
Koffieconcert 22 april
In het kader van het muziekproject in april willen de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen,
we als school op zondagochtend 22 april van
waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen
10.30-12.00 uur een koffieconcert door en voor
Bosbeekleerlingen en familie houden. Leerlingen, die al eerder hebben meegedaan.
De cursus is op woensdag om 12:30 uur, vanaf
maar ook (groot)ouders die een instrument
19-9-2018. De lessen duren één uur.
bespelen of een lied ten gehore willen brengen,
zijn van harte welkom om op te treden in de aula De kinderen worden zes weken lang meegenomen
in de wondere wereld van experimenten, proefjes
van school. Nadere informatie volgt nog.
en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema
centraal en wordt de wetenschap en techniek, die
Schoolvoetbal
daarachter zit, uitgelegd. Uiteraard gaat ook
Het schoolvoetbaltoernooi is inmiddels in volle
gang. Onze voetballers hebben veel plezier en de iedereen zelf aan de slag als een echte
sfeer in de teams is prima. Ook langs de kant staan wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie
er, in regen en wind, veel supporters de
aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en
Bosbeekteams luid aan te moedigen. Het
maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder
meisjesteam van groep 5 en 6 was een heel
inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij
sportief en enthousiast team. Helaas was de
voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede
tegenstand te groot en konden zij niet door naar
groep van start. Inschrijven kan t/m
de volgende ronde. Coach Bas; heel hartelijk
11-9-2018. Schrijf alvast in
bedankt voor de positieve en
op nederland.madscience.org
betrokken begeleiding van de meisjes!
Het jongensteam van groep 6, het team van groep
8b en het meisjesteam van groep 7/8 is door naar En vanaf januari 2019……
de kwartfinale. Bij het verschijnen van de
Young Engineers: een mooi naschools
nieuwsbrief was nog niet bekend hoe het
aanbod op het gebied van technisch Lego.
jongensteam van groep 5 en het team van groep
Wij houden u op de hoogte.
7/8 had gespeeld.
Wedstrijdschema
di 3/4: jongens 8b 16.30 en 17.30
meisjes 7/8a 16.00 en 16.40

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
12 april 2018.

