Nummer 20/datum:29-06-2017
Kalender
vr
30 juni rapport 3
ma
03 juli kennismakingsochtend nieuwe
ouders (09.00 uur)
ma
03 juli muziekles van Jantje
di
04 juli musical groep 8
woe 05 juli musical groep 8
woe 05 juli juf- of meesterdag gr. 3,4,5
vr
07 juli studiedag (alle kinderen vrij)
ma
10 juli schoolkamp gr. 8 Texel
di
11 juli schoolkamp gr. 8 Texel
di
11 juli Pieter Vermeulen museum gr 4
woe 12 juli schoolkamp gr. 8 Texel. Aankomst
op school +/- 18.00 uur.
do
13 juli lln. gr. 8 ’s morgens vrij
do
13 juli Thijses Hof gr. 6
do
13 juli nieuwsbrief
ma
17 juli aangekondigde brandoefening
ma
17 juli muziekles van Jantje
woe 19 juli laatste schooldag lln. gr.8
woe 19 juli pleinfeest
do
20 juli studiemiddag
do
20 juli alle kinderen tot 12.15 uur school.
Start ZOMERVAKANTIE!
vr
21 juli studieochtend
vr
21 juli laatste nieuwsbrief.
Van de directie:
Formatie
Morgen ontvangt u allemaal de groepsindeling
voor komend schooljaar. Tevens ontvangen alle
ouders van de groepen 1/2 informatie over de
indeling van de 3 kleutergroepen.

probleem. Dat is ook bij ons merkbaar. De
werkdruk is al jaren een aandachtspunt. Doordat
wij meer signaleren en beter aansluiten bij de
onderwijsbehoefte, vraagt dat juist ook o.a. meer
administratieve werkzaamheden van de collega’s.
Goed onderwijs, daar staan we voor en dat willen
we ook in de toekomst garanderen.
Komend schooljaar BSO Partou in onze school
voor 4 – 7 jarigen op maandag, dinsdag en
donderdag. (zie bijlage)
Komend schooljaar bieden we i.s.m. Partou een
BSO mogelijkheid aan op de Bosbeekschool voor
kinderen van 4-7 jaar. Deze opvang is mogelijk op
maandag, dinsdag en donderdag. Voor meer
informatie zie de extra bijlage toegevoegd bij deze
nieuwsbrief.
Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie: 21-10-17 t/m 29-10-17
Kerstvakantie: 23-12-17 t/m 07-01-18
Voorjaarsvak.: 24-02-18 t/m 04-03-18
Pasen:
30-03-18 t/m 02-04-18
Meivakantie: 27-04-18 t/m 13-05-18
Pinksteren:
21-05-18
Zomervakantie: 21-07-18 t/m 02-09-18
Studiedagen:
woe 08-11-17
ma
29-01-18
woe 14-02-18
vr
13-04-18
woe 27-06-18
vr
06-07-18
do
19-07-18 (middag!)
vr
20-07-18

De Bosbeekschool en OPO-IJmond ondersteunen Sinterklaas 05-12-17 ’s middags vrij
de prikacties lerarentekort.
Afgelopen dinsdag hebben we als Bosbeekschool
meegedaan met de onderwijs prikactie. Ook onze
school begon een uur later. Ik wil u in ieder geval
bedanken voor uw medewerking. De collega's
hebben dit onderwerp ook besproken in de
groepen. Het niet kunnen vervangen van collega's
in geval van ziekte is tegenwoordig echt een

Vanuit het team:

Meer lezen?:
http://www.rvkawards.nl/nl/awardshow

Avond vierdaagse

Van links naar rechts: Lette, Bloem en Indy

Zij vertellen er ook zelf graag iets over:
Hoi, ik ben Lette. Indy, Bloem en ik zijn op
Het blijft prachtig. Met z’n allen (kinderen en
ouders) in een stoet naar de finish. Het was weer donderdag 22 juni naar de Raad van Kinderen
een feestelijke afsluiting van de avond vierdaagse. (RvK) award uitreiking geweest. Rond 15:30 liepen
wij naar de auto, en werd de rest van klas
Ruim 100 kinderen hebben 4 dagen lang 5 km of
opgedeeld over klassen waar ze met leuke dingen
10 km gelopen. Tussendoor samen genietend van
konden helpen. Ongeveer om kwart over drie
iets lekkers en wat te drinken. Trots hebben de
kinderen hun medaille in ontvangst genomen. Dat waren we aangekomen in Amsterdam. Toen we
binnen kwamen in het gebouw, kregen we
blijft een prachtig gezicht. Ik dank alle ouders en
collega’s, die geholpen hebben met de organisatie allemaal een naam kaartje met onze naam er op.
van de avondvierdaagse en de verzorging van alle Toen we naar boven liepen stonden daar allemaal
gratis lekkere hapjes op de tafels. Je kon een gratis
deelnemers.
drankje halen bij de twee bars die er waren. Toen
mochten we naar de zaal en we zochten een
Missing Chapter: Raad van Kinderen Award
plekje lekker vooraan. We zaten op de tweede rij.
Opeens zag ik dat voor mij prinses Laurentien zat!
We hebben zelfs met haar een praatje gemaakt!
Het begon, er kwamen allemaal mensen met
enorme trommels en gaven een hele coole korte
show. Nicolet van Dam en Lars (een jongen van
tien) presenteerde het en soms even de prinses.
Toen kwam de prijsuitreiking. We hadden geen
prijs maar dat vonden we helemaal niet erg. Er
was ook een vrouw die enorm mooi kon zingen en
die had ter plekke een lied bedacht over wat de
zaal belangrijk vond om je er bij te voelen. Jamai
ging ook zingen over waterverspilling. Daarna had
Ruben Nicolai een speciale onverwachte
Afgelopen donderdag 22 juni zijn Indy, Lette en
uitreiking. Daar zaten wij ook niet tussen. Maar
Bloem o.b.v. juf Karlijn en meester Wouter
afgereisd naar het concertgebouw in Amsterdam het was wel heel grappig! Het eindigde met een
paar kinderen die heel mooi konden zingen en die
om de Raad van Kinderen Awardshow bij te
wonen. Het was een hele ervaring! Helaas zijn we zongen met Jamai ‘cant stop the feeling’. Toen
was het afgelopen en gingen we weer uit de zaal.
niet in de prijzen gevallen.
Daar waren nog meer lekkere hapjes en toen we
Elke Raad van Kinderen heeft, samen met het
weg gingen, kregen we nog een goodiebag.
bedrijf, een jaarverslag ingediend en n.a.v. de
Daarna gingen we eten bij de Mac en werden we
jaarverslagen zijn er awards uitgereikt.
thuis afgezet.
Winnaars waren o.a. Hema en TUI.

Hallo ik ben Bloem en ik ben samen met Indy,
Lette, juf Karlijn en meester Wouter naar de RVKawardshow in Amsterdam geweest
(Concertgebouw). RVK staat voor Raad van
Kinderen. Wij waren de Raad van Kinderen voor
Connexxion. De Raad van Kinderen is een klas dat
bedrijven helpt met hun probleem. Wij gingen dus
op weg naar Amsterdam. Toen we eenmaal
binnen waren, kregen we naamkaartjes en gingen
we op de foto met kartonnen spullen (dat waren
bijvoorbeeld een trofeebeker, tekstballonnen of
een microfoon). Daarna zaten we in de zaal en
kwamen Jamai en Ruben Nicolai op het podium.
Ruben die had de onverwachte award uitgereikt
(Ik heb geen idee wat dat was). Ook was er een
vrouw die van dingen die kinderen in de zaal over
‘je veilig voelen’ zeiden, een lied ging maken in 5
minuten en dat was heel cool. Aan het einde
waren er bitterballen en gefrituurde garnalen en
nog veel meer. Als je naar huis ging, kreeg je een
hele leuke goodiebag met een boek van Prinses
Laurentien en een pen en een vingerpoppetje van
Mr. Finney. Op weg naar huis gingen we wel nog
even langs de Mac-Donalds en dat was heel
lekker! Jammer dat we geen award hebben
gewonnen, maar we hadden dit voor geen goud
willen missen!

Peanutdag 2017

Hoi ik ben Indy en ik ben samen met Bloem en
Lette naar de RVK awardshow geweest. Die
awardshow was op 22 juni rond 15:30. Om 14:30
stapten we de auto in en reden we naar
Amsterdam omdat de Raad van Kinderen
awardshow (RVK) in het concertgebouw van
Amsterdam was. Er waren heel erg veel
optredens van kinderen van een zangschool tot
Jamai met het 5 minuten douche lied. Toen we
weer naar huis gingen kregen we ook nog een
tasje met een boekje, een pen en een
vingerpoppetje. Daarna gingen we nog met juf
Karlijn en meester Wouter uit eten bij de MAC en
we kwamen weer om 21:00 thuis.

Pleinfeest 2017
Woensdag 19 juli 2017: Pleinfeest Bosbeekschool!
Van 17:00 tot 19:30 uur is er één en al gezelligheid
op het schoolplein van de Bosbeekschool. Er
komen leuke activiteiten voor onze
Bosbeekleerlingen, zoals ‘Koebeker stapelen’,
‘Het Mega Gatenkaasspel’ en een springkussen!
Ook het podium wordt opgebouwd. Elke groep
verzorgt samen met hun leerkracht een optreden
en daarnaast is er ook nog ruimte voor een eigen
toneelstukje, zang, dans etc. Dus…ga alvast
oefenen en geef je per mail op bij Patrick Jorna:
patrick@ouderwetsfeesten.nl (je naam, uit welke
groep je komt, liedje/dansje…. en de link van het
lied). Om alle enthousiaste leerlingen een kans te
geven om op het Open Podium te kunnen staan,
mag je je één keer inschrijven.

Het peanut (pinda) baltoernooi.
Dit stukje gaat over het peanutbaltoernooi
Bosbeekschool. Het toernooi was op 21 juni. Je
doet het met een knuppel en een tennisbal. Er
waren 6 teams. Onder andere Peru, Chili,
Colombia, Brazilië, Argentinië en Suriname. Dat
waren de teams van groep 5 en 6. Er waren ook
teams van de groepen 3 en 4. Het werd gehouden
bij Terrasvogels. Bij groep 5 en 6 was Brazilië
derde, Chili tweede en de eerste plaats was voor
Suriname. Super gedaan iedereen!
Van Joe uit groep 6.
Peanutbal
Het was erg leuk omdat ik derde ben geworden. Ik
kreeg een bronzen medaille. Eerste was Suriname
en tweede Chili. Als we niet aan de beurt waren
dan konden we doen wat we wilden en in de
pauze ook. Van Lars groep 6.
Peanutbal.
We gingen met groep 5-6 peanutballen. Ik had de
eerste 5 wedstrijden een heel slecht team, maar
de andere 5 wedstrijden waren wij goed. We
hadden geen pinda maar wel een ijsje en ons
team werkte goed samen. Toch nog de vierde plek
gehaald. Groeten Jet de Jong groep 6

Natuurlijk kunnen er ook weer hapjes en drankjes
gekocht worden. De Pleinfeestwerkgroep is al
druk bezig met de voorbereidingen. We zijn nog
steeds op zoek naar ouders die op de dag zelf
willen helpen bij het inrichten van het plein (vanaf
13:00 uur), drankjes en/of hapjes verkopen,
spelletjes begeleiden en opruimen. Als u ergens bij
wilt helpen, het is maar voor vijf kwartier, stuur
dan een mail naar Mary Bosman:
mary.bosman@ziggo.nl
We hopen u middels deze info voldoende te
hebben geïnformeerd over het Pleinfeest. Mocht
u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de
Pleinfeestcommissie, bestaande uit René, Dike,
Mary, Patrick, Angela, Fieke en Lida.

Gratis zwemmen
Heeft u een laag inkomen (tot 110% van het
minimuminkomen) en kinderen tussen de 10 en
18 jaar? Dan kunt u voor deze kinderen een
aanvraag indienen om tien keer gratis naar het
zwembad te gaan.
Tien keer gratis zwemmen
De gemeente Velsen maakt het voor kinderen uit
gezinnen met een laag inkomen mogelijk om in de
zomervakantie gratis naar zwembad ‘De
Heerenduinen’ te gaan.

Hoe vraagt u aan?
Ga naar de website van Velsen: www.velsen.nl en
zoek voor meer informatie op ‘gratis zwemmen’.
Misschien heeft u thuis nog nagellak liggen waar u Hier kunt u het aanvraagformulier downloaden.
niets meer mee doet, mogen wij die dan hebben? Uiteraard is het ook mogelijk om contact op te
U kunt ze inleveren bij juf Lida (groep 4).
nemen met het Klant Contact Centrum van de
gemeente (tel. 140255). Let op! Mensen die een
uitkering van de gemeente Velsen ontvangen,
Kunstklas
krijgen het aanvraagformulier vanzelf
In september start op de woensdagmiddag op
thuisgestuurd.
school weer een kunstklas onder leiding van
beeldend kunstenaar Ludie Bakker. Leerlingen uit
Hoe gaat het verder?
groep 5 en 6 kunnen van 13.15-14.45 uur 12
Als u een aanvraag heeft ingestuurd en u voldoet
lessen volgen en leerlingen van groep 7 en 8 van
15.00 - 16.30 uur voor een totaalbedrag van €36,-. aan de voorwaarden, ontvangt u snel daarna een
Na de zomervakantie krijgen belangstellenden de brief met informatie. Met deze brief krijgt uw kind
bij het zwembad een polsband voor tien keer
mogelijkheid om zich in te schrijven.
gratis toegang.
Hoe leuk is het om uw kind(eren) 3 dagen te
laten genieten bij Telstar?
Dit kan in zowel de eerste als laatste week van de De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op:
donderdag 13 juli 2017
zomervakantie!
24, 25 en 26 juli
29, 30 en 31 augustus
Wat maakt het zo leuk voor kinderen in de
vakantie?
- 3 dagen voetballen in het stadion van Telstar
- Een eigen Telstar Soccer Camps-tenue (shirt,
broek en kousen)
- Drie dagen lang training van een gecertificeerde
trainer
- Bezoek van eerste elftalspelers van Telstar
- Dagelijkse lunch, gezonde tussendoortjes en
meerdere malen drinken
- 2 wedstrijdkaarten voor een thuiswedstrijd van
Telstar
- Telstar Soccer Camps certificaat
- www.sctelstar.nl/soccercamps

