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meester/jufdag Groep 6
Pleinfeest 17:00-20:00 uur
start zomervakantie vanaf 12.15 u.
kleutergroepen naar speeltuin.

Van de directie
Beste ouders en / of verzorgers,
Aankomend schooljaar zullen we drie nieuwe collega’s
verwelkomen. Juf Janna gaat samenwerken met juf
Ineke in groep 3. Juf Sophie gaat samen met juf Caroline
de andere groep drie lesgeven. Juf Patricia gaat op de
maandag groep 8B van meester Henk overnemen en op
de vrijdagochtend groep 6A van juf Karin.
We wensen hen een fijne tijd bij ons!
Mijn naam is Janna
Handgraaf en ik ben sinds
2004 werkzaam in het
onderwijs.
Vanaf augustus 2015 mag ik
juf zijn op de Bosbeekschool.
Daar heb ik erg veel zin in!
Ik wil mijzelf omschrijven als
een enthousiaste, creatieve,
betrokken, lieve, maar ook duidelijke leerkracht.
In 2013 heb ik mijn master SEN behaald (special
educational needs). Verder houd ik enorm van
toneelspelen en dit doe ik dan (o.a.) al iets meer dan tien
jaar bij de Onderwijzers Toneelvereniging Kennemerland,
kortweg OTK. De kinderen in mijn klas (en hopelijk ook de
rest van de groepen) zullen dan ook zeker 'iets' met
toneel gaan doen aankomend schooljaar. Tot gauw!

laatste jaar van mijn opleiding
(PABO), waarbij ik maandag en
dinsdag voor de klas zal
staan. Ik zie ons een leuk,
maar vooral leerzaam
schooljaar tegemoet komen. Ik
heb er in ieder geval nu al zin
in, jullie toch ook?
Groetjes, juf Sophie

Mijn naam is Patricia Kwast
en ik kom in het nieuwe
schooljaar op de
Bosbeekschool werken. Op
maandag in groep 8 en op
vrijdagochtend in groep 6.
Ik heb 13 jaar op de Zilvermeeuw in Heemskerk gewerkt,
de laatste paar jaar vooral in de bovenbouw.
Ik woon samen met mijn man Jeroen in Heemskerk.
Naast mijn baan in het onderwijs heb ik nog een eigen
bedrijf. Mijn hobby's zijn fotograferen, creatief bezig zijn,
dansen en reizen. Ik kijk ernaar uit om jullie beter te
leren kennen, maar we gaan eerst allemaal lekker
vakantie vieren!
Patricia Kwast
Afscheid groep 8
De beide groepen 8 hebben afgelopen week een
fantastische musical in het dorpshuis Het Terras
opgevoerd. Overdag hebben alle leerlingen van de school
de musical kunnen bekijken en ’s avonds was de
uitvoering voor hun familie. Dit was echt het laatste
optreden voor hen op de Bosbeekschool. Wij wensen hen
een hele goed start op hun nieuwe school!

Mijn naam is Sophie Oldenburg. Sommige van jullie
kennen mij misschien al als juf Sophie. Ik heb het
afgelopen schooljaar namelijk een half jaar stage gelopen Ik wens u allen namens het hele team een fijn weekend.
bij juf Ineke en juf Caroline in groep 3. Volgend schooljaar
ben ik weer in groep 3 te vinden, maar dan niet meer als Erna Heijnis
stagiaire, maar als leerkracht in opleiding. Ik zit dan in het

Van het Team
1 juli Zomerfeest
Woensdagmiddag is het dan zover: Zomerfeest op de
Bosbeekschool!
Van 17:00 uur tot 20:00 uur is er één en al gezelligheid op
het schoolplein en het veldje naast de school. Onder het
genot van een hapje en drankje kan er gezellig bijgepraat
worden voordat de zomervakantie begint!
Er zijn al veel kinderen die zich hebben ingeschreven voor
Het Open Podium! Vanaf maandag 29 juni hangt de
definitieve optreedlijst met de optreedtijden erbij op het
prikbord. Juf Corina zal ook op het podium staan; zij zal
de optredens gaan aankondigen!
Op het veldje naast het schoolplein komen verschillende
activiteiten waar de Bosbeekkinderen deel aan mogen
nemen. We zullen alvast een paar dingen verklappen: er
komen twee springkussens en twee reuze sjoelbakken! Je
kunt je laten schminken of je nagels laten lakken!
Woensdagochtend krijgen alle Bosbeekleerlingen van
hun juf of meester een aftekenkaart met daarop de
activiteiten die je op het veld kan doen en een gratis ijsje!
Deze aftekenkaart moet je 's middags dan natuurlijk wel
meenemen naar Het Zomerfeest!
Vanaf 17:00 uur kunnen er bij het hek voor de school
'zonnetjes' gekocht worden (10 zonnetjes voor 5 euro)
waarmee hapjes en drankjes betaald kunnen worden. De
volgende hapjes kun je kopen met de zonnetjes: een
broodje hamburger, een hotdog, een Santhappertje,
kipkluif, een fruitspies, een zakje chips of iets heerlijks bij
de kraam van Pasta Casa. Op het schoolplein kan er
gegeten en gedronken worden. U mag niet met een
alcoholisch drankje van het schoolplein af.
Er zijn veel mensen en leerkrachten die op deze middag
helpen om er een gezellig Zomerfeest van te maken,
maar u bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen
kind(eren).
We verzoeken om zoveel mogelijk lopend te komen
i.v.m. de geringe parkeermogelijkheden voor auto en
fiets. Nog één belangrijk punt: bij regen kan het
Zomerfeest helaas niet doorgaan (check dan even uw
schoolmail). Allemaal duimen dus voor droog weer!
Bag2School
Afgelopen maandag zijn de vele zakken vol kleding
opgehaald door Bag2School. In totaal is er 850 kilo
kleding opgehaald! Welk bedrag we hiervoor precies
ontvangen, horen we nog! In ieder geval bedanken wij
iedereen die meegeholpen heeft!
Kamp groep 8
Woensdag 17 juni werden de kinderen van groep 8
uitgezwaaid voor het schoolkamp naar Texel.

De leerkrachten hadden er veel zin in en de kinderen
natuurlijk ook. Vanaf de veerboot zijn we naar de
garnalenboot gefietst. Dat boottochtje was best heftig,
want er stond best een stevige wind. Gelukkig konden de
kinderen eenmaal aangekomen bij de Stolp hun kamers
in orde maken en lekker relaxen. Juf Erna kwam op
donderdag een dagje langs. Op het turfveld speelden we
Levend Stratego en ’s middags zijn we naar het strand
gegaan. Sommige kinderen waagden zelfs een duik in het
koude, woeste water.

’s Avonds was er een fantastische bonte avond met
verrassende optredens. De sfeer was goed en de nachten
waren kort; precies de elementen die bij een kamp
horen. We hebben er allemaal van genoten!
Schoolspullen
Bij de start van het nieuwe schooljaar moeten de
leerlingen (gr 3 – 8) de volgende materialen meenemen:
- Etui
- grijs potlood
- reservepen (gewoon een balpen)
- puntenslijper
- schaar met naam
- liniaal
- Prittstift
- flesje “sterke lijm” bijv. Technicoll
- 2 huiswerkmappen (vanaf groep 6)
- agenda (vanaf groep 6)
- kleurpotloden en stiften (Bruynzeel of Bic)
- Eventueel markeerstiften/gelpennen
De kinderen van groep 3 t/m 7 ontvangen van school een
speciale pen; dit heeft te maken met de puntdikte van
een pen. Er is afgesproken om alleen met deze pen te

schrijven. Wanneer een pen leeg is, zal school voor een
nieuwe pen zorgen. Wanneer een kind de pen stuk maakt De gymlessen starten vanaf woensdag 19 augustus 2015.
of kwijtraakt, kan er bij de directie een nieuwe pen
Schoolreis Kleutergroepen
gekocht worden (€ 2,50).
Gymrooster 2015-2016
Maandag, Les van juf Corina.
Parnassiazaal
8.30 uur groep 6a
9.15 uur groep 6b
10.30 uur groep 5
11.15 uur groep 4
13.30 uur groep 3a
14.30 uur groep 3b

Op maandag 15 juni zijn we met de kleutergroepen
op schoolreis naar “Sprookjes wonderland” in
Enkhuizen geweest.
Het was een geslaagde dag met allerlei leuke dingen
te doen in het park.
De dobberbootjes, het sprookjesbos en natuurlijk de
voorstelling van “Violinde”
De dag was weer veel tekort en met veel slapende
kinderen in de bus kwamen we om 16.00 uur weer
aan op school.

Leerlingen uit groep 6a (ochtend) kunnen en leerlingen
uit groep 3a (middag) moeten naar de gymzaal worden
gebracht. Kinderen uit groep 4 (ochtend) en 3b (middag)
moeten worden opgehaald bij de gymzaal.
Woensdag, Les van juf Corina
’t Gymhuijs, met de fiets
8.30 uur groep 7
9.15 uur groep 8a
10.15 uur groep 8b
11.30 uur MRT leerlingen
De leerlingen van gr 7 worden bij ’t Gymhuys verwacht.
De kinderen moeten om 8.30 uur omgekleed zijn. Corina
begeleidt met de leerkracht groep 8b terug naar school.

Donderdag, Les van juf Corina.
Parnassiazaal
8.30 uur groep 5
9.15 uur groep 4
10.30 uur groep 3a
11.15 uur groep 3b
Leerlingen uit groep 5 moeten naar de gymzaal worden
gebracht. Kinderen uit groep 3b kunnen worden
opgehaald bij de gymzaal. De kinderen die overblijven
worden door Corina naar school gebracht.
Donderdag, Les van juf Corina
Speellokaal
13.30 uur groep 1/2a
14.30 uur groep 1/2b

Gevonden voorwerpen
Donderdag 2 juli as. Zal de bak met gevonden
voorwerpen geleegd worden. Mocht u nog iets kwijt zijn,
dan heeft u tot en met woensdag de gelegenheid om bij
de gevonden voorwerpen bak te kijken. De spullen die
overblijven, zullen naar de kringloopwinkel gebracht
worden.

