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Nieuwsbrief 20
Studiedag team. Leerlingen vrij!
Peanutbaltoernooi gr. 3 t/m 6
Afscheid meester Willem
Excursie Thijsse’s hof gr. 6B
Rapport 3 mee
Verzetsmuseum gr. 7
Schoolreisje gr. 5-6
Nieuwsbrief 21
Musical gr. 8A
Musical gr. 8B
Kamp gr. 8
Kamp gr. 8
Afscheid in gr. 4 van juf José
Kamp gr. 8
Pleinfeest
Start Vakantie om 12.15u
Nieuwsbrief 22

Van de directie

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

17-10-16 t/m
26-12-16 t/m
20-02-17 t/m
17-04-16
24-04-17 t/m
25-05-17 t/m
05-06-17
24-07-17 t/m

21-10-16
06-01-17
24-02-17
05-05-17
26-05-17
01-09-17

Daarnaast hebben we studiemomenten op:
Maandag
13-2-2017
Vrijdag
10-3-2017
Vrijdag
7-7- 2017
Donderdag
20-7-2017 (middag)
Vrijdag
21-7-2017
Studiedag
Op vrijdag 17 juni heeft het team een studiedag.
Het thema van deze dag is “Talentrijk onderwijs”.
De kinderen zijn deze ochtend vrij!
Groepindeling volgend schooljaar
Op dit moment is de groepsindeling voor
aankomend schooljaar nog niet rond. Zodra het
plaatje compleet is, zal ik u op de hoogte brengen.

Beste ouders,
Plastic verzamelen.
Deze week hebben alle leerlingen een plastic zak
In de vorige Nieuwsbrief heb ik u op de hoogte
meegekregen om plastic afval te verzamelen. In
gesteld van onze nieuwe visie en missie.
onderstaand overzicht ziet u wanneer deze zak
In de lijn van deze visie/ missie kan ik u vol trots
vertellen dat wij volgend schooljaar, naast de inzet mee genomen kan worden naar school. Deze
zakken worden verzameld voor het TSO hok op
van de vakdocenten muziek en dans/drama van
het schoolplein. Dus niet de zakken mee in school
het KunstenCentrumVelsen, ook een vakdocent
nemen.
tekenen kunnen inzetten. Deze vakdocent zal in
Wegen van het plastic op:
alle groepen vier teken- of schilderlessen gaan
Ma
20-6 groep 4,5, 3A en 3B
geven. Deze lessen worden gebundeld in een
23-6 groep 6A, 7, 1-2 A en 1-2B
boekje. Als leerlingen in groep 8 van school gaan, Do
Vr
24-6 groep 6B, 8A en 8B
hebben zij hun eigen Kunstdagboek.
Vakantierooster
Hieronder vindt u nogmaals ons vakantierooster
en de studiedagen voor schooljaar 2016-2017.
De 1e schooldag is maandag 29 augustus 2016.

Met vriendelijke groet,
Erna Heijnis

Van de OR

de verkiezingen zal dan in de volgende info
bekend gemaakt worden.

Ouderbijdrage 2016/2017
Het einde van dit schooljaar komt al aardig in
zicht. Daarom willen wij u alvast informeren over
de ouderbijdrage voor het volgende schooljaar
2016/2017.

Van het team
Beste ouders, verzorgers en kinderen,
Het afgelopen jaar ben ik met veel plezier gestart
op de Bosbeekschool. Hiervoor heb ik 8 jaar op de
Jan Campertschool gewerkt en in totaal sta ik nu
alweer 12 jaar voor de klas. In mijn carrière heb ik
Zoals u weet, is de ouderbijdrage een vrijwillige
verschillende opleidingen afgerond, zo ben ik
bijdrage die wordt besteed aan allerlei activiteiten afgestudeerd als Master Sen (Special Educational
die buiten het schoolprogramma vallen en niet
Needs, kortweg gedragsspecialist) en mag ik door
door de overheid worden vergoed. Zonder deze
mijn opleiding Vakspecialist Drama ook dramales
begroting kunnen wij deze activiteiten niet
geven. De laatste tijd, zo’n 2 jaar nu, is het bij mij
organiseren. De ouderbijdrage voor de
een beetje gaan ‘kriebelen’. Nee, geen hoofdluis,
Bosbeekschool bestaat uit twee delen.
wat er ook bij hoort wanneer je in het onderwijs
Het eerste deel is de vrijwillige bijdrage die wordt werkt , maar een ‘kriebel’ om meer te gaan
besteed aan activiteiten rondom Sinterklaas,
doen met mijn specialismes. Wat nu?...
Kerst, Pasen, klassenactiviteiten, sportdagen en
Ik heb besloten volgend jaar een sabbatical te
het eindfeest. Voor komend schooljaar zal dit
nemen. Dit houdt in dat ik er een schooljaar lang
worden uitgebreid met cultuur. Het tweede deel is niet zal zijn. Volgend schooljaar zal ik ten volle
de bijdrage om de schoolreisjes te bekostigen.
gaan benutten om uit te zoeken, uit te proberen
enz.
De oudergeleding van de MR stemt in met de
bestemming van de ouderbijdrage en stelt deze
Voor alle kinderen en ouders: Een fijn nieuw
vast. Voor volgend jaar is dit bedrag, inclusief het schooljaar gewenst en tot ziens!
geld voor het schoolreisje, vastgesteld op;
€ 55,= per kind voor groep 1 t/m 7 en
Groeten,
€ 105,= per kind voor groep 8
Janna Handgraaf.
In de bijlage ziet u de specificatie waaraan en hoe
deze ouderbijdrage in 2016/2017 wordt besteed.

Peanutbaltoernooi.
Beste ouders en kinderen,
Woensdag 22 juni is er weer een
Voor vragen/opmerkingen of uitleg over de
peanutbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 6.
ouderbijdrage kunt u terecht bij de
We gaan dan weer strijden om de felbegeerde
penningmeester van de OR: Hedwig Wiegeraad
pinda’s. Beneden in de hal en in de gang boven
hwieg@hotmail.com
hangt de indeling van de teams. Je kunt daar ook
zien welke kleur t-shirt je die dag moet dragen.
MR
We verwachten je iets voor half 9 op het
sportcomplex de ELTA (Terrasvogels), zodat we
De komende MR verkiezingen
om half 9 kunnen starten. Als je jouw team ziet,
Tot onze grote vreugde hebben wij 4
kun je daar meteen bij gaan staan.
aanmeldingen gekregen op onze oproep voor
We hopen op mooi weer en we maken er een
nieuwe MR leden. De kandidaten die zich hebben
gezellige dag van. Om 12.15 kunnen de kinderen
aangemeld zijn: Anja van t Geloof, Eelco Smit,
weer opgehaald worden bij het sportcomplex.
Alexander Verstappen en Bert Oortgijsen. Daar er
3 MR plaatsen beschikbaar komen betekent dit
Afscheid meester Willem
dat er verkiezingen worden uitgeschreven.
Na 44 jaar op de Bosbeekschool gewerkt te
Volgende week donderdag krijgen de kinderen de
hebben, gaat meester Willem met pensioen. De
stemformulieren mee. Hierin stellen de
afscheidsreceptie is op woensdag 22 juni vanaf
kandidaten zich aan u voor en kunt u uw stem
16.00 uur in de aula van school. Ouders en (oud)uitbrengen. De stembus is geopend van vrijdag 24
juni tot en met woensdag 29 juni. De uitslag van

leerlingen kunnen meester Willem dan gedag
zeggen.
Hockeytoernooi
Woensdagmiddag 29 juni doen twee teams uit
groep 7 en 8 mee aan het schoolhockeytoernooi
in Bloemendaal. De deelnemers krijgen nog
nadere informatie.

vechten was best wel saai maar ook wel leerzaam,
en er was ook een man en daar moesten we een
touw draaien en daar moesten we mee touwtje
springen en ons groepje had het record met zijn
3en 21 keer achterelkaar springen en op het laatst
gingen ze een demonstratie geven en toe raakte
iemand licht gewond. Dat was de hele ochtend.
Thijmen, groep 6b.

Shirtjes en broekjes
Als er nog shirtjes en broekjes van het
voetbaltoernooi of het peanutbaltoernooi thuis
liggen, willen we die graag uiterlijk 1 juli weer
ingeleverd zien bij de eigen leerkracht. We missen
ook nog keepershandschoenen.
Pleinfeest 2016
In de vorige Nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen
over ons Pleinfeest op woensdag 13 juli van 17:00
tot 20:00 uur. Vanaf maandag 20 juni kunnen de
leerlingen zich inschrijven voor het “Open
Podium” dat te zien is tijdens het pleinfeest.
Beneden op het prikbord hangt de inschrijflijst.
Wil je tijdens het pleinfeest een dansje laten zien
of een lied zingen of iets anders…..schrijf je dan
snel in! Tot en met woensdag 6 juli kun je je
inschrijven.

Op donderdag 9 juni gingen wij met de klas naar
de ruïne van Brederode. Als eerst gingen we soep
eten het was best lekker . En de mevrouw ging
ook heel veel vertellen over hoe het vroeger ging.
Zelfs het soep eten was interessant. Daarna
gingen we pijl en boog schieten. En daarna stok
vechten dat was leuk . Toen namen we pauze. En
Ouderhulp pleinfeest
begonnen we bij de rondleiding dat was
Als u tijdens het pleinfeest wilt helpen bij het
verkopen van hapjes en drankjes of bij één van de interessant. Toen legde ze uit hoe de wapens
werkte .Daarna gingen we zelf touwen maken .
kinderactiviteiten; stuur dan een mail naar:
Toen gingen we naar een tent daar lede ze
mjpvermeer@hotmail.com
allemaal dingen uit. En daarna gingen ze een echt
gevecht na doen daarbij was iemand gewond
Gezocht voor gebruik tijdens het pleinfeest:
geraakt. Het was een super leuke ochtend.
Misschien heeft u thuis nog:
Merel, groep 6b
- nagellak liggen waar u niets meer mee
doet, mogen wij die dan hebben? U kunt
Ruïne van Brederode
ze inleveren bij juf Lida (groep 4)
Op donderdag ging groep 6 naar de ruïne van
- Eén voetbaldoel voor in de voetbalkooi.
Brederode. Dat was erg leuk we gingen in het
(Graag even doorgeven aan juf Lida)
begin touw maken dat deden we met een
machine waarmee je moest draaien. We gingen er
Ruïne van Brederode
erg lekkere soep eten van linzen bonen eten. En
Op donderdag 9 juni ging groep 6 naar de ruïne
we gingen met pijl en poog schieten We kregen
van Brederode. Daar was van alles te doen daar
ook een wapen demonstratie, daarna ging ik met
gingen we linzen soep eten, boog schieten daar
mijn groepje naar de hoogste toren daar was het
kon je ook op een nep jong zwijn richten, stok

koud en hoog daar kregen we ook een
zon.
demonstratie over pijlen die dwars door en harnas
gaan. We gingen ook met het zelfde touw dat we We vertrekken van school om half 9 en zullen
gemaakt hadden touwtje springen en we hebben rond half 4 weer op school zijn. We hopen op
ook leren lopen .
mooi weer en maken er een gezellige dag van.
Sil, groep 6b
Groeten de juffen van groep 5/6.

Verzetsmuseum
Groep 7 gaat maandag 27 juni op excursie naar
het junior verzetsmuseum in Amsterdam. Voor die
dag geldt een continurooster. De leerlingen zijn
dan om 15.00 uit.
Schoolreisje groep 5/6
Dinsdag 28 juni gaan de groepen 5/6 naar het
“Woeste westen”. Daar kunnen de kinderen zich
heerlijk uitleven in de natuur. Je kunt daar
klimmen, klauteren, spetteren en nog veel meer.
De kinderen moeten wel aan een paar dingen
denken:
- Voldoende eten en drinken
- Een rugtas met naam
- Schone kleding
Je kunt er namelijk ook dingen met water
doen. Denk ook aan extra sokken en evt.
een handdoekje.
- Smeer je goed in van te voren tegen de

