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Excursie naar duinen gr. 4
Nieuwsbrief 19
Excursie Beeckestijn gr. 7
Juffendag gr. 1-2
Workshop Ruïne gr. 6
Thijsse’s hof gr. 6A
Schoolreisje gr. 7
Juffendag gr. 3,4 en 5
Nieuwsbrief 20
Studiedag team. Leerlingen vrij
Peanutbaltoernooi gr. 3 t/m 6
Excursie Thijsse’s hof gr. 6B
Rapport 3 mee
Verzetsmuseum gr. 7
Schoolreisje gr. 5-6
Nieuwsbrief 21

Van de directie
Beste ouders,
Afgelopen week is er een fiets verdwenen uit onze
fietsenstalling. De fiets stond helaas niet op slot.
Wilt u uw kind er op wijzen zijn of haar fiets op
slot te zetten?

hun best doen, de resultaten passend zullen zijn
bij hun inzet en mogelijkheden.
Het is wel van belang om rekening te houden met
deze weken. Praktisch is het onhandig als veel
kinderen niet aanwezig zijn, want dan moeten ze
de toetsen later inhalen. Wilt u daarom rekening
houden met de toetsen en de dokter en tandarts
bijvoorbeeld op een ander moment plannen?
Wij wensen alle kinderen die aan de
Avondvierdaagse meedoen veel wandelplezier!
Met vriendelijke groet,
Erna Heijnis

MR
Van de MR :
Bij deze Nieuwsbrief is een brief toegevoegd
van de MR, betreffende het proces inzake het
continurooster.
Wij vragen u deze brief zeer zorgvuldig door
te lezen en de hierbij horende enquête, die 24
mei as. uitgedeeld wordt aan de oudste
leerlingen met een jongere broertje of zusje in
de groepen 1 t/m 7, tijdig weer in te leveren,
omdat iedere stem van belang is bij dit
onderwerp.
Nieuwe MR leden

De MR is op zoek naar nieuwe leden!
In deze nieuwsbrief nogmaals een dringende
oproep voor nieuwe MR leden.
De MR is samengesteld uit 4 mensen van de
personeelsgeleding en 4 mensen van de
Cito toetsen
Vanaf volgende week worden er weer Cito toetsen oudergeleding. Van de oudergeleding gaan 3
afgenomen. De toetsen zullen iets meer verspreid mensen de MR in het nieuwe schooljaar verlaten.
Het betreft Wilma Vermeulen, Kim Langenberg en
worden over de aankomende weken i.v.m. de
Geertje Verhees. We zijn dus op zoek naar 3
avond vierdaagse.
ouders die deze taak over willen nemen. De MR
Deze toetsen zijn van belang om de groei van de
denkt en beslist mee over schoolzaken en levert
prestaties op kindniveau en op schoolniveau te
meten. De druk voor deze toetsen moet normaal daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het
zijn. Dit betekent dat de kinderen weten dat als ze onderwijs op school. De MR heeft daarvoor
regelmatig (1x per 6 weken) overleg met de

directie en/of schoolbestuur. Voor meer
informatie over de MR kunt u de website van de
Bosbeekschool raadplegen. Voelt u zich betrokken
bij de school en wilt u graag een bijdrage leveren
aan de kwaliteit, meldt u dan aan door een mail te
sturen naar het volgende adres:
mr@bosbeekschool nl.

Van het team
Avondvierdaagse
Dinsdag 24 mei start de avondvierdaagse in de
Velserbroek. Onze school doet met 100 lopers
voor de eerste keer mee; we hopen op positieve
ervaringen. De 10 km start om 18.00 (graag
aanwezig om 17.45 i.v.m. afvinken) en de 5 km
start om 18.15 (graag aanwezig om 18.00). Dit
geldt voor iedere avond. We verzamelen bij de
Bosbeekvlag, rechts naast de HEMA.
De feestelijke intocht is vrijdag. Rond 20.00/20.15
uur worden de lopers dan weer op het
parkeerterrein bij het Polderhuis/bibliotheek
verwacht. We zijn erg blij met de ouders die zich
opgegeven hebben om bij de drinkposten te
helpen!
Peanutbaltoernooi
Maandagochtend 23 mei is het Velsense
peanutbaltoernooi voor de groepen 7 van de
Velsense basisscholen. Onze school neemt met 3
teams aan dit toernooi deel. De leerlingen worden
(in Bosbeektenue) op de fiets om uiterlijk 08.45
uur verwacht op sportpark De Elta, SV
Terrasvogels. We zijn om 12.15 uur weer op
school.

lezen.
Wilt u thuis lezen met
uw kind, dan kunt u
ook terecht op de site
van AVI: www.avilezen.nl
U heeft hier geen inlogcodes of iets dergelijks voor
nodig. U klikt gewoon bij ‘Voor kinderen’ (links
bovenaan) ‘Begin met lezen’ aan en dan kiest u
voor AVI M3 of E3 aan en de rest wijst zich
vanzelf. U kunt dan zelf ervaren of het al goed lukt
(dan kan E3 of M4 geprobeerd worden en anders
M3).
Verder heeft uw kind als
het goed is een pakketje
woorden van kern 10
meegekregen. Bij dat

pakketje zit een
formulier. Wanneer u
wilt kunt u dit invullen en aan uw kind mee
teruggeven naar school. Geen must, maar mag
wel. Het is een leuke stimulans.
Groep 1-2
Wij zijn afgelopen dinsdag 17 mei op schoolreisje
naar de “Goudvis” geweest.
We hadden mooi weer. Er was zowel binnen en
buiten, van alles te doen. Zo konden we in trap
auto’s rijden en er was een hele grote
springkussen, veel schommels en draaimolens.

Binnen was er een grote klim paradijs en 2 grote
glijbanen. Ook kon je in een echte helikopter
zitten. We
Shirtjes en broekjes
reden met
Er zijn al heel veel Bosbeekshirtjes en broekjes
de bus heen
ingeleverd die gebruikt zijn voor het
en terug.
voetbaltoernooi. We missen echter nog een aantal Dat was
tenues. De spullen kunnen bij de eigen leerkracht voor veel
ingeleverd worden.
kinderen
ook een
Groep 3
grote
In plaats van een reilen en zeilen ditmaal een
belevenis. Natuurlijk gingen bij aankomst op
gezellig stukje in de nieuwsbrief. Met als
school onze ouders foppen, dat de bus leeg was.
onderwerp…LEZEN 
Het was weer een leuk schoolreisje. De kinderen
waren wel
Wat kunnen de kinderen al goed lezen zeg, zeker moe geworden , maar de glimlach op hun
wanneer je het vergelijkt met begin van dit
gezichtjes bij terugkomst was onbetaalbaar.
schooljaar. Op de foto ziet u groep 3b aan de slag
et ‘voorlezen’. Ook dit hoort immers bij leren

