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Huis van Hilde
Het Huis van Hilde in Castricum krijgt binnenkort
de expositie ‘Romeinse Kunst’.
Op dit moment is deze tentoonstelling te zien in
het RMO in Leiden. Een deel van de
tentoonstelling gaat over Velsen.
De Bosbeekschool is gevraagd om tijdens deze
opening een rol te spelen. De beide groepen 7
krijgen een workshop over de Romeinse soldaat
die in de waterput in Velsen is gevonden.
De kinderen zijn uitgenodigd om bij de opening op
vrijdagochtend 14 oktober aanwezig te zijn.

Schoolplein
Afgelopen week heeft Jasper, de vader van Feline
Van de directie
Tasseron, samen met leerlingen van groep 8 het
plein ‘bladvrij ’gemaakt. Daar zijn we heel erg blij
Beste ouders,
mee! Jasper heeft voorgesteld om een poule van
De eerste twee weken zitten er al weer op. Het
ouders (vaders?) samen te stellen zodat er in het
gaat erg snel. Het lijkt alsof we niet weg zijn
najaar, als de bladeren echt gaan vallen, we er
geweest. Ik wil u er even aan herinneren dat
voor kunnen zorgen dat het plein zo schoon
volgende week de informatie avonden zijn
mogelijk blijft. In overleg zal er dan een rooster
gepland.
gemaakt worden totdat alle bladeren gevallen
Tevens wil ik nog onder de aandacht brengen dat zijn.
wij om 8.30u de les starten. Ik vraag u dan ook om Hierbij dus een oproep aan ouders die samen met
Jasper en leerlingen ons plein schoon willen
op tijd de school te verlaten. Vanaf groep 4 gaan
de leerlingen zelfstandig de school in en nemen zij houden tijdens de herfst. U kunt zich via de mail
(directie@bosbeekschool) aanmelden. Wij hopen
in de gang beneden of buiten afscheid van hun
dat een aantal ouders zich aanmeldt!
ouders.
Afgelopen week heeft iedere groep een ‘hugg a
planet’ ontvangen.
Deze ‘knuffel aardbol”
hoort bij de lessen van
de Vreedzame school.
Misschien kan uw kind
u vertellen wat we met
deze knuffel aardbol
doen (wie de knuffel
heeft, mag iets
vertellen of vragen ).
Tevens zijn we gestart
met de nieuwe begrijpend leesmethode
Nieuwsbegrip XL.

Kunstklas
Op woensdagsmiddag 5 oktober start de
Bosbeekschool na schooltijd met een Kunstklas
voor leerlingen die meer willen doen met hun
talenten in tekenen en schilderen.
Docent/beeldend kunstenaar Ludie Bakker zal
leerlingen basistechnieken aanleren om te
tekenen en te schilderen. Onderwerpen die aan
bod komen zijn: portret, landschap en kleurenleer.
Er zijn twee groepen:
13.15 – 14.45 voor kinderen uit groep 5 en 6
15.00 – 16.30 voor kinderen uit groep 7 en 8
De lessen worden gegeven in het TSO lokaal.
Ouders kunnen hun kind opgeven via het
inschrijfformulier dat deze week met de
nieuwsbrief mee gestuurd is. Na de proefles op 5
oktober bepalen kinderen/ouders of ze 12 weken
deze lessen willen volgen. De kosten bedragen
slechts 3,- per keer: een totaalbedrag van 36,voor 12 lessen dus. Per groep geldt een maximum
van 12 leerlingen, dus schrijf je snel in!
Spoorzoeken project.
Beide groepen 7 hebben deze week in circuit
gewerkt aan het natuurproject “spoorzoeken” .
In elke groep lagen uitdagende materialen waar
de kinderen mee konden werken.

Van het team
Groep 6 spaart doosjes van La vache qui rit. Om
mee te knutselen. Zou u ze bij de leerkracht in
willen leveren?
Schoolfotograaf
Over twee weken, op dinsdag 20 september, komt
de schoolfotograaf.
De fotograaf start om 8 uur met de foto’s van
broertjes en zusjes die nog niet op school zitten of
al van school af zijn. Voor deze foto’s dient u zelf
uw kind te brengen/halen.
U kunt zich melden bij de ingang van de school.
Vanaf half 9 gaan de leerlingen van de

Bosbeekschool op de foto met hun groep en ook
individueel. ’s Middags worden er foto’s gemaakt
van broers en zussen die op school zitten. Dit
regelen de leerkrachten op school. U hoeft hier
verder niets voor te doen.
OR
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor
betaling van de vrijwillige ouderbijdrage voor
schooljaar 2016-2017.
Wilt u deze ouderbijdrage pas betalen nadat u de
brief ontvangen heeft?
Beste ouders,
Het gebeurt nog met grote regelmaat dat bekers,
broodtrommels en tassen zoekraken bij de TSO.
Wilt u zo vriendelijk zijn de naam van uw kind op
de broodtrommel, beker en/of pakje en tas te
zetten?

