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Kalender
16 apr. start Cito eindtoets groep 8
17 apr. vervolg Cito eindtoets groep 8
18 apr. vervolg Cito eindtoets groep 8
19 apr. finale schoolvoetbal meisjes 7/8 Telstar
stadion aanvang 18.00 uur!
20 apr. Koningsspelen
22 apr. koffieconcert 10.30 uur
26 apr. afsluiting muziekproject
26 apr. nieuwsbrief
27 apr. Koningsdag (vakantie t/m 13 mei)

groepen in de vroege ochtend een swingend ritme
met stokken, plastic flessen en emmers. Meester
Henk begeleidde dit “schoolorkest” vol
enthousiasme achter zijn drumstel.

Van de directie
Gedurende drie weken zullen alle groepen extra
Cito-eindtoets groep 8
aandacht besteden aan het thema muziek. De
Maandag a.s. start de Cito eindtoets voor groep 8, leerlingen zullen onder andere workshops
de digitale afname. Altijd even spannend voor de beatbox, rap, breakdance en percussie volgen.
kinderen. Een gezonde spanning hoort er bij!
Maak je niet te druk, wij weten wat jullie kunnen.
In ieder geval veel succes de komende dagen.
Maak de toets rustig, gebruik je kladpapier en kijk
je uitkomsten nog even rustig na. Heel veel succes
allemaal!
Even voorstellen…
Hallo, mijn naam is Hamida Verhoogt. Ik ben 38
jaar oud en woonachtig in IJmuiden. Ik ben
getrouwd met Maurits en heb 4 kinderen die
tussen de 4 en 11 jaar oud zijn. Deze week ben ik
begonnen op de Bosbeekschool als administratief
medewerkster en ik heb er ontzettend veel zin in!
Ik ben aanwezig op maandag en woensdag.
Hamida Verhoogt

Afsluiting muziekproject 2018
Op donderdagmiddag 26 april a.s. sluiten wij het
muziekproject af. We hebben gedurende 3 weken
veel muziekactiviteiten gedaan en willen dit graag
presenteren. De middag is verdeeld in 3 groepen.
U bent van harte welkom om naar uw kind te
komen kijken.
Groepen 1 en 2 : 13.40 uur – 14.10 uur
Groepen 3,4 en 5: 14.10 uur – 14.45 uur
Groepen 6,7 en 8: 14.45 uur – 15.30 uur

Opening muziekproject 2018
Brand- en ontruimingsoefening

Met een grandioze opening is het muziekproject
van de Bosbeekschool van start gegaan. Onder
leiding van muziekdocent Jantje speelden alle

Afgelopen dinsdag hebben we een
onaangekondigde brand- en ontruimingsoefening
gehouden. De school was in 3 minuten leeg en
alle ruimtes waren gecontroleerd. Deze oefening

houden we 3 x per jaar. De vorige keer was
aangekondigd, dit keer dus niet aangekondigd. De
volgende keer onaangekondigd met een
ingebouwde hindernis. Goed om te blijven
oefenen!

waar u uw kind vanaf 12.10 uur op het plein kunt
ophalen.
Wanneer u meerdere kinderen op verschillende
locaties moet ophalen, verzoeken wij u eerst de
kleuters op te halen en daarna richting De Elta te
rijden.

Vanuit de MR
Onlangs heeft u van Wouter Sommers een email
ontvangen omtrent uw tevredenheid over de TSO. Koffieconcert 22 april 2018
Als u deze reeds heeft ingevuld, danken wij u hier Op zondag 22 april a.s. vanaf 10.30 uur houden
hartelijk voor!
leerlingen van de Bosbeekschool een
koffieconcert. We hebben een leerling die viool
Mocht u deze enquête nog willen invullen, dan
speelt, een gitarist, leerlingen die piano spelen en
ook een leerling die gaat drummen. Er zijn nog
graag vóór 18 april. U kunt de enquête met
plekken vrij, dus geef je snel op! Ouders,
deze link activeren:
https://www.enquetesmaken.com/s/30cc22a familieleden en andere belangstellenden zijn
uiteraard van harte welkom om te komen
luisteren en genieten.
Met de uitkomsten van de enquête kunnen wij in
de toekomst nog beter inspelen op de behoeftes
van u en uw kinderen voor de TSO. Naar
aanleiding van een analyse van de uitslagen zullen
er, indien nodig, actiepunten geformuleerd
worden. Medio mei ontvangt u hierover meer
informatie.
Met vriendelijke groeten
MR Bosbeekschool
Vanuit het team
Koningsspelen 20 april 2018
Vrijdag 20 april zijn de landelijk Koningsspelen. De
Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 van de
Bosbeekschool worden georganiseerd door
examenkandidaten van het CIOS. Deze spelen
vinden plaats op sportpark De Elta in SantpoortZuid op de voetbalvelden van SV Terrasvogels. De
leerlingen worden om 08.30 uur verwacht en
kunnen om 12.15 uur opgehaald worden. De
Schoolvoetbal
ouderraad regelt een tussendoortje en iets lekkers
Twee teams van de Bosbeekschool hebben de
als afsluiting. Het is leuk als de leerlingen in het
halve finale bereikt: het meisjesteam groep 7/8a
oranje, rood, wit of blauw verkleed zijn.
en het jongensteam van groep 6. Gefeliciteerd!
De tegenstand voor de jongens van groep 5 was
De groepen 1/2 vieren de Koningsspelen in de
helaas te groot. Iedereen heeft zijn beste beentje
speeltuin van Santpoort-Noord.
voorgezet en men heeft veel plezier met elkaar
De kleuters verzamelen om 8.30 uur in de klas.
gehad. Coach Alexander, hartelijk bedankt voor de
Daar zullen zij op het lied “Fitlala” van Kinderen
begeleiding! De jongens van groep 7/8a moesten
voor Kinderen dansen. Daarna gaan zij onder
in de kwartfinales tegen het team van groep 8b.
begeleiding van de klassenouders en leerkrachten
Echter, het andere team in de poule was zo sterk
richting de speeltuin. In de speeltuin gaan de
dat dit team doorging naar de halve finale en
kinderen verschillende koningsspelen doen en fijn
beide Bosbeekteams uitgeschakeld werden. De
spelen. Daarna lopen we weer terug naar school
onderlinge wedstrijd was uitermate spannend,

maar vooral heel sportief. Coach Fokko, Pim, Arjen
en ook broer Sven en neef, hartelijk bedankt voor
jullie enthousiaste begeleiding.
Wedstrijdtijden:
Jongens groep 6 halve finale di 17/4 a.s. om 16.00
uur en om 16.40 uur.

scholen uit de Velserbroek en de Bosbeekschool.
Een samenwerking met de Haarlemse scholen
zoals vorig jaar bleek veel te massaal en te
chaotisch. We starten rustig op het Vestingplein in
de Velserbroek in de buurt van het Polderhuis. Het
inschrijfgeld bedraagt € 5,50. Inschrijven kan door
het bijgevoegde inschrijfformulier, met het
Meisjes 7/8 in schoolvoetbalfinale!
inschrijfgeld, in te leveren bij de sportcommissie
op maandag 23 april om 15.30 uur, dinsdag 24
Na twee spannende wedstrijden heeft het
meisjesteam 7/8a verdiend de finale van het april 15.30 uur en woensdag 25 april om 12.15 uur
schoolvoetbal bereikt. Zij spelen donderdag in de aula van school.
19 april om 1800 in het Telstar stadion. Wij
De beestjestuin groep 4.
nodigen alle leerlingen, ouders en
We zijn met de hele klas naar de beestjestuin
familieleden uit om hen luid aan te
geweest. We hadden les gehad over bijen en
moedigen en er een gezellig feestje van te
wespen. We hebben beestjes gevonden onder
boomstronken. Kate
maken met alle Bosbekers samen.
Kijkmiddag Kunstklas

Terwijl de hele school swingt en zingt in het
kader van het muziekproject, heeft de
Bosbeekschool nog andere culturele
activiteiten. Op woensdag 25 april is iedereen
tussen 13.30 - 16.00 uur van harte
uitgenodigd om de expositie van de Kunstklasleerlingen te komen bewonderen. Er zullen
ook workshops zijn waaraan bezoekers
kunnen deelnemen. We kijken uit naar uw
komst.

Wij gingen naar de beestjestuin. Het was
supergezellig. Ik heb super veel beestjes gezien en
we hadden onder boomstronken gekeken. En we
hadden een pad gevonden. Hij ging op mijn hand
en het voelde super raar. Een meneer legde van
alles uit over hommels en wespen en nesten. Het
was super gezellig. Tess
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

Avondvierdaagse 2018
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

Onze school doet dit jaar weer mee met de
avondvierdaagse in de Velserbroek van 12 tot en
met 15 juni. We zijn blij dat het dit keer een
kleinschalige wandeltocht wordt met alleen de

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
de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen,
waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen
die al eerder hebben meegedaan.
De cursus is vanaf 19-9-2018 op woensdag om
12:30 uur. De lessen duren één uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen
in de wondere wereld van experimenten, proefjes
en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema
centraal en wordt de wetenschap en techniek, die
daarachter zit, uitgelegd. Uiteraard gaat ook
iedereen zelf aan de slag als een echte
wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie
aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en
maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder
inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij
voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede
groep van start. Inschrijven kan t/m
11-9-2018. Schrijf alvast in
op nederland.madscience.org
En vanaf januari 2019……
Young Engineers: een mooi naschools
aanbod op het gebied van technisch lego.
Wij houden u op de hoogte.
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
donderdag 26 april 2018.

