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Vanuit het team

Kalender
27 apr. Koningsdag (vakantie t/m 13 mei)
14 mei kennismakingsochtend nieuwe ouders
(09.00 uur – 10.00 uur)
14 mei start project zee- en haven museum (gr.5)
17 mei GMR vergadering (OPO)
17 mei toneellessen juf Aga (gr. 5A en 5B)
18 mei tekenlessen juf Ludie (gr. 1/2C en gr. 3)
21 mei Pinksteren (alle kinderen zijn vrij)
22 mei schoolreisje gr. 1/2
23 mei kunstklas
23 mei O.R. vergadering (aanvang 20.15 uur)
24 mei ouderavond ‘toekomstig onderwijs’
24 mei toneellessen juf Aga (gr 5A en 5B)
25 mei tekenlessen juf Ludie (gr. 4 en 5A)
25 mei nieuwsbrief
28 mei start Cito periode
30 mei kunstklas
30 mei MR vergadering
31 mei toneellessen juf Aga (groep 5A en 5B)
31 mei schoolreisje groepen 3/4

Schoolvoetbalfinale
Meisjes 2e bij schoolvoetbal
Het meisjesteam met leerlingen uit groep 7 en 8a
heeft heel succesvol de finale van het
schoolvoetbal bereikt. Zij mochten de finale
spelen in het Telstar stadion. Een heel spannend
moment. Er waren veel ouders, leerkrachten en
vooral veel medeleerlingen gekomen om de
meisjes aan te moedigen. Dat deden ze dan ook
uit volle borst. Er waren ook speciaal spandoeken
gemaakt. De sfeer in het team, maar ook op de
tribune was geweldig. Elke keer dat ons team aan
de bal was of scoorde, werd luid gejuicht . De
tegenstander was echter te sterk en met een
mooie beker voor de tweede plek gingen de
meiden trots naar huis. Wij willen de coaches
Mary en Raymond hartelijk bedanken voor hun
enthousiaste begeleiding.

Van de directie
24 mei: ouderbijeenkomst ‘toekomstig
onderwijs’
Graag nodig ik u uit op deze bijzondere
ouderbijeenkomst gericht op ons toekomstig
onderwijs. U wordt geïnformeerd over de 21 ste
vaardigheden, over het vergroten van de
betrokkenheid van de kinderen bij hun onderwijs
en over ons toekomstig aanbod op het gebied van
wereldoriëntatie. Deze bijeenkomst begint om
19.30 uur. U bent van harte welkom. Noteert u
alvast de datum in uw agenda!

De jongens van groep 6 hebben hun beste beentje
voorgezet in de halve finale, maar ook hier was de
tegenstand iets te sterk. Mario, heel erg bedankt
voor het trainen en coachen.
Muziekproject 2018
Koffieconcert

Cito toetsperiode
De Cito toetsperiode is van 28 mei t/m 8 juni
2018. We nemen deze periode de toetsen af bij de
Zondag 22 april j.l. was het eerste koffieconcert op
kinderen van groep 2 t/m 7.
de Bosbeekschool te Santpoort-Noord. De
kernwaarden van de Bosbeekschool zijn o.a.
ondernemend en ontplooiend. Wat een mooie
passende activiteit! We hebben genoten van
muzikaal talent en passie!

In intieme sfeer traden diverse leerlingen op die
een instrument bespeelden. Het publiek genoot
van de kinderen die een stuk ten gehore brachten
op de blokfluit (Milou), viool (Anna), gitaar
(Finley), drums (Jouke) of piano (Sophie, Olivia,
Leonoor). Van klein tot groot; van leerlingen die
pas 2 maanden een instrument bespelen tot
leerlingen die al 5 jaar spelen. Anna bracht samen
met haar moeder nog een stuk van Vivaldi ten
gehore op de viool en Leonoor en Olivia speelden
quatre mains op de piano. Verder speelde Juf
Marijke een prachtig stuk van Bach op haar
dwarsfluit. En het spectaculaire sluitstuk werd
gevormd door een drumimprovisatie van Jouke en
meester Henk.

Wat is het toch mooi om te kunnen genieten van
al deze talentvolle kinderen en collega’s. Ze
speelden echt met passie! Trots namen alle
muzikanten met een prachtige buiging het
welverdiende applaus in ontvangst. Het
koffieconcert op zondagochtend in de
Bosbeekschool had een bijzondere sfeer. Daar
hebben kinderen, ouders, familieleden, collega’s
en buurtbewoners heerlijk van genoten! Een
bijzondere activiteit, passend bij de profilering als
cultuurschool. Zeker voor herhaling vatbaar!

Workshops muziek
In het kader van het muziekproject hebben de
leerlingen diverse workshops gevolgd. Zo mochten
ze kennismaken met het fenomeen beatbox, rap
en breakdance. De leerlingen vonden het erg leuk
en deden enthousiast mee. Ook hadden we de
beschikking over maar liefst 30 grote Afrikaanse
trommels (djembé). Door de hele school was een

gezellig ritme te horen. Onder leiding van een
percussionist werd stapsgewijs kennis gemaakt
met het instrument en de vele mogelijkheden om
diverse tonen hiermee te spelen. Aan het eind van
de workshop kon iedere groep een mooi stuk ten
gehore brengen.

Muzikaal optreden
Alle groepen hadden als afsluiting van het
muziekproject een stuk ingestudeerd om te
presenteren aan elkaar en natuurlijk aan de trotse
ouders. De optredens varieerden van bewegen op
muziek, een heus klassenorkest met dirigent uit
groep 1/2, een instrumentaal stuk, verschillende
liedjes, karaoke, rap, beatbox, breakdance,
djembé en zelfs een heus toneelstuk over Romeo
en Julia. De zaal zat drie keer vol met ouders en
familieleden. Het was een bijzondere muzikale
afsluiting!

Nieuwe hesjes
De Ouderraad heeft geïnvesteerd in hesjes voor
de onderbouw. Erg handig en overzichtelijk
wanneer we een excursie of schoolreisje hebben.

De kleuters hebben de hesjes als eerste mogen
gebruiken bij de Koningsspelen op weg naar de
speeltuin.
Wat een prachtig gezicht, die lange sliert kleuters
met die mooie hesjes!

Koningsspelen 20 april 2018
bloemsoorten en een aantal bijzonderheden van
In een heerlijk zonnetje deden de groepen
Beeckestijn. Het was een geslaagde ochtend.
3 t/m 8 mee aan de door CIOS studenten
georganiseerde Koningsspelen bij Terrasvogels. Er Avondvierdaagse 2018
waren diverse spelletjes georganiseerd, waarbij
het "dakgotenspel" veruit favoriet was.
De kleuters hebben zich prima vermaakt met
diverse spelletjes in de speeltuin.

Kijkmiddag Kunstklas

Onze school doet dit jaar weer mee met de
avondvierdaagse in Velserbroek van 12 t/m 15
juni 2018. We zijn blij dat het dit keer een
kleinschalige wandeltocht wordt met alleen de
scholen uit 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
Velserbroek in de buurt van het Polderhuis. Het
inschrijfgeld bedraagt € 5,50. Maandag na de
vakantie is de allerlaatste mogelijkheid om nog in
te schrijven en uw bijdrage te betalen, dan bij juf
Gerry persoonlijk!

Tijdens de expositie van de kunstklas waren
weer hele mooie kunstwerken te aanschouwen. Vakantierooster / studiedagen schooljaar 20172018
Tweede pinksterdag
Zomervakantie

Op 23 en 30 mei gaat de kunstklas weer verder.

Rondleiding op Beeckestijn
Eindelijk was het dan zo ver. De leerlingen van
groep 5 waren erg nieuwsgierig naar het resultaat
van het planten van de bloembollen afgelopen
najaar. Welke bloemen zouden er uitgekomen
zijn? Het liet even op zich wachten, omdat het
lange tijd koud is gebleven. Maar vorige week
woensdag mochten de leerlingen dan kijken naar
al het moois dat ze geplant hadden.
Natuurmonumenten had er een leuke rondleiding
annex speurtocht van gemaakt waarbij de
leerlingen kennis maakten met verschillende

21-05-2018
21-07-18 t/m 02-09-18

Studiedagen (alle kinderen zijn dan vrij) op:
Woensdag 27-06-2018
Vrijdag 06-07-2018
Donderdagmiddag 19-07-2018
Vrijdag 20-07-2018 calamiteitendag
Verzoek vanuit de GG&GD om mee te doen aan
de Kindermonitor
Tot nu toe hebben bijna 7.200 ouders in
Regio Kennemerland een vragenlijst ingevuld. Een
mooi aantal, maar om een betrouwbaar beeld te
krijgen van de gezondheid van de kinderen in de
diverse gemeenten/wijken van Kennemerland is
het belangrijk dat nóg meer ouders vóór 15 mei
meedoen.

En vanaf januari 2019……
Young Engineers: een mooi naschools
aanbod op het gebied van technisch lego.

Deze lessen worden gehouden op vrijdag:
11-1, 18-1, 25-1, 1-2, 8-2 en 15-2 2019 van
12.30 uur tot 13.30 uur.
Wij houden u op de hoogte.

Meer informatie
Kijk hier voor meer informatie en een kort filmpje
over het onderzoek. Vragen over het onderzoek?
Neem contact op met epidemioloog Resi
Cluitmans via epi@ggdkennemerland.nl
Voor volgend schooljaar:

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
Mad Science komt weer op de Bosbeekschool
donderdag 25 mei 2018.
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. In 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

