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een jury onze presentatie bekeken. Kijkt u gerust
even mee:

Kalender
Ma
05 juni Alle kinderen vrij (Pinksteren)
Di
06 juni Bezoek Ruïne v. Brederode gr. 6
Di
06 juni Schoolreis gr. 1/2
Woe 07 juni Schoolfotograaf voor gr. 8
Woe 07 juni Dieren in de duinen gr. 4A
Do
08 juni Schoolreis gr. 5 en 6
Do
08 juni Bunkermuseum gr. 8
Do
08 juni Gym gr. 2 i.p.v. gr. 4B
Ma
12 juni Bevrijdingsdans gr.8
Ma
12 juni Kennismakingsochtend (nieuwe
ouders)
Di
13 juni Pieter Vermeulen museum gr. 4
Di
13 juni Einde Cito-toetsperiode
Di
13 juni Start avondvierdaagse
Woe 14 juni Avondvierdaagse
Do
15 juni Avondvierdaagse
Do
15 juni Havenmuseum groep 5
Do
15 juni Nieuwsbrief 19
Vr
16 juni Slot avondvierdaagse
Ma
19 juni Bevrijdingsdans Henri gr. 8
Woe 21 juni Peanutbaltoernooi gr 3 t/m 6
Di
27 juni Schoolreis groep 7
Di
27 juni MR vergadering
Do
29 juni Gym gr. 2 i.p.v. gr. 4B
Do
29 juni Nieuwsbrief 20
Vr
30 juni Rapport 3

https://www.youtube.com/watch?v=mi1wqnc87wI&feature=em-

Van de directie

Bosbeekschool genomineerd voor
Cultuurschool Noord-Holland 2017
Trots zijn we op de nominatie als Cultuurschool
Noord-Holland 2017. Onze kinderen genieten
wekelijks van de toneel-, dans-, teken- en
muzieklessen. Ook de uitstapjes op het gebied van
cultureel erfgoed, de talentenklas en het jaarlijkse
project zorgen mede voor een breed aanbod. Het
geeft echt een mooie meerwaarde aan de
talentontwikkeling van onze kinderen. Ze genieten
er zeker van! Genomineerd zijn is al mooi. Om de
Cultuurschool van Noord-Holland te worden heeft
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Dé Cultuurschool Noord-Holland zijn we dit jaar
niet geworden, maar het onderstaand juryrapport
geeft wel een beeld van ons aanbod en ons beleid:

Ik dank de cultuurwerkgroep, het team en de
vakspecialisten voor deze mooie erkenning.
Parkeerdrukte en veiligheid.
Dagelijks sta ik ’s morgen rond 8.15 uur bij de
voordeur en dan zie ik toch ook dagelijks veel
‘even fout’ geparkeerde auto’s. In sommige
situaties stappen kleine kinderen uit de auto en
steken ze recht tegenover de school over. Beste
ouders, veiligheid is volgens ons allemaal echt het
allerbelangrijkste. Parkeert u uw auto veilig in de
buurt van de school en kom rustig naar school toe.
Dit is echt ons gedrag als volwassene en geven we
zo het juiste voorbeeld? Ja 100 meter lopen kost
wat extra tijd, maar dan is uw kind wel veilig op
school. Laten we er met elkaar op letten. Alvast
dank voor uw medewerking.
TSO mededeling
Kinderen die thuis overblijven, worden weer
tussen 13.15 uur – 13.30 uur verwacht op school.
Mocht uw kind eerder op school zijn, dan is het
belangrijk dat uw kind voor de school (Burg.
Enschedelaan) even wacht. Zo kunnen de TSO
medewerkers tot 13.15 uur voldoende de
veiligheid waarborgen op het schoolplein.

Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie: 21-10-17 t/m 29-10-17
Kerstvakantie: 23-12-17 t/m 07-01-18
Voorjaarsvak.: 24-02-18 t/m 04-03-18
Pasen:
30-03-18 t/m 02-04-18
Meivakantie: 27-04-18 t/m 13-05-18
Pinksteren:
21-05-18
Zomervakantie: 21-07-18 t/m 02-09-18

gang opgehangen. De leerlingen worden om
08.30 bij SV Terrasvogels, Sportpark De
Elta, verwacht.
Schoolreisje groep 1 & 2
Dinsdag 6 juni aanstaande gaan de groepen 1 en 2
op schoolreisje.
Dit jaar gaan we naar het Speelpark Oud
Valkeveen in Naarden.

Hiernaast zullen er nog een aantal studiedagen
ingeroosterd worden. Ons voorstel gaat eerst naar De kinderen komen deze dag, in gemakkelijke
de MR en wordt daarna gedeeld met alle ouders. speelkleding, om 8.30 uur op school.
In de klas worden zij in groepjes van 4 kinderen
Lief en Leed
ingedeeld bij de begeleiders van die dag
Met juf Karin gaat het wat beter. Juf Nike heeft
en daarna lopen we met zijn allen rond 8.45 uur
haar de afgelopen weken vervangen. Dank
naar de bus.
daarvoor. Komende week is er geen vervanging
Om 9.00 uur vertrekken wij met de bus richting
nodig. Met juf Caroline Smit gaat het nog niet
Naarden. Omstreeks 15.45/16.00 uur zijn wij weer
goed, haar herstel zal langer duren. Juf Carola
terug op school.
vervangt haar voor deze periode. Wij wensen juf
Caroline veel sterkte toe.
De kinderen nemen deze dag een rugtas
mee(graag voorzien van naam) met daarin:
Avondvierdaagse
*Lunchpakket
Dinsdag 13 juni start de avondvierdaagse.
*Twee keer iets te drinken (bij warm weer
De deelnemers krijgen binnenkort een mail misschien iets meer…)
met nadere informatie. Belangrijkste
* Afhankelijk van het weer regenkleding
meegeven en/of uw kind thuis insmeren met
punten op een rij:
zonnebrand (of meegeven)
*Di, woe en don start bij het rode PUK (jeu de
boules) gebouw bij kruising Slaperdijk/Vlietweg,
De school verzorgt alle andere lekkere dingen! Dus
Haarlem-Noord. 10 km start om 18.00 en 5 km om a.u.b. geen snoep meegeven.
18.15
*Vrijdag start bij HEMA aan Vestingplein in de
Velserbroek. De 10 km start dan om 17.30 en de 5
km om 18.30 om gelijktijdig bij intocht te zijn.
Aanmelden bij Bosbeekvlag.
*Startpunt is tevens eindpunt.
*Deelnemers die 4 avonden hebben gelopen
ontvangen een medaille. Degenen die niet alle
avonden hebben kunnen lopen krijgen een
diploma.

Peanuttoernooi
Woensdag 21 januari is het peanuttoernooi
voor groep 3 t/m 6. De leerlingen van groep
8 zullen als coaches fungeren. De
teamindeling (met bijbehorende kleur shirt)
wordt volgende week bekend gemaakt via
de mail. De teamindeling wordt ook in de

Buiten spelen kleuters
Met dit mooie weer spelen wij vaak iets langer
buiten. Wilt u er zelf voor zorgen dat uw kind
ingesmeerd is? Eventueel kunt u ook (extra)
zonnebrand in de tas van uw kind stoppen.
Gym groep 2
Op donderdag 8 juni en 29 juni gaan de kinderen
van groep 2 met juf Corina gymmen in de gymzaal
bij de Parnassia school. De leerkracht loopt met de
kinderen die overblijven om 13.15 uur naar de
gymzaal. De kinderen die ’s middags thuis een
broodje eten, worden om 13.30 uur verwacht bij
de gymzaal. Gezamenlijk lopen we om 14.30 uur
weer terug naar school.

Al iets voor volgend schooljaar…
Mad Science komt op de Bosbeekschool!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire
science show op 6-9-2017, kunnen leerlingen van
groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse
wetenschap en techniek cursus.
De cursus is op vrijdag om 12:30, vanaf 22-9-2017.
De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen
in de wondere wereld van experimenten, proefjes
en demonstraties. Elke week 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 de show krijgen de kinderen de
inschrijfinformatie mee naar huis.
Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per
cursusgroep. Inschrijven kan t/m 12-9-2017. Nu al
nieuwsgierig of inschrijven? Kijk
op nederland.madscience.org

‘Viool op school’ (aanbod in de buurt)
Op dinsdag 13 juni start een oriëntatiecursus
"Viool op school". De kinderen krijgen vijf lessen
van Christina Knoll, die ruime ervaring heeft met
het lesgeven van viool. De kinderen leren op
speelse wijze de basis vaardigheden van het
vioolspel en samenspel, en werken naar een
eindpresentatie toe. Uiteraard krijgen de kinderen
een viool mee naar huis om op te oefenen, want
er is niets leukers dan iets te kunnen wat je
vroeger niet kon!
☆waar: op de Brederode Dalton School
☆wanneer: dinsdag 13 juni t/m 11 juli van 15.5016.35
☆Concert: half juli (plaats nog in overleg)
☆voor wie: minimaal 2 en maximaal 6 leerlingen
van groepen 2-4 en 5-7
☆kosten: €90 inclusief huur viool, boek en cd
Informatie poster hangt op de informatieborden.
Inschrijven kan t/m 6 juni via
www.christinaknoll.com.

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op:
donderdag 15 juni 2017

