Nummer 20/datum: 8 juni 2018
Kalender
11 juni start erfgoedproj. Bunkermuseum gr. 8
12 juni t/m 15 juni avond 4 daagse
18 juni breakdance gr. 8
20 juni tekenles juf Ludie gr. 7 en 1/2a
20 juni peanutbaltoernooi gr. 3 t/m 6 en gr.8
21 juni schoolreisje gr. 5 en 6
21 juni schoolreisje gr. 7
22 juni tekenles juf ludie gr. 8B en 1/2A
22 juni nieuwsbrief
25 juni breakdance gr.8
26 juni bezoek bunkermuseum gr. 8A
27 juni studiedag (alle kinderen zijn vrij)
29 juni Olympic Velsen gr.5
29 juni tekenles juf ludie gr. 1/2B
2 juli kennismakingsochtend nieuwe ouders
2 juli t/m 10 juli eindgesprekken
3 juli Bezoek bunkermuseum gr. 8B
4 juli juffendag gr. 3, 4 en 5
4 juli GMR vergadering
5 juli Thijsses Hof gr. 6
6 juli studiedag + teamuitje (alle kinderen zijn vrij)
9 juli MR vergadering
11 juli musical gr. 8A
12 juli musical gr. 8B
13 juli rapporten
13 juli doorschuifmoment 09.00 uur (alle kinderen
gaan naar hun nieuwe groepen / lokalen)
13 juli workshop mad science groep 5A en 5B

Van de directie
Eindgesprekken
In de periode van 2 juli t/m 10 juli de leerkrachten
van groep 1 t/m 7 met de ouders eindgesprekken.
De kinderen zijn hierbij ook uitgenodigd. In dit
eindgesprek evalueren we met elkaar het
schooljaar (hoe is het gegaan, wat ging er goed,
wat was er moeilijk, welke groei is er
doorgemaakt en wat is er belangrijk voor
komende schooljaar?) De uitslagen van de Cito
toetsen worden besproken en de ouders en
kinderen van de groep 6 en 7 ontvangen het Citouitstroomprofiel. Alle andere resultaten kunt u
dagelijks volgen via het ouderportaal vanuit
Parnassys. Het rapport ontvangt u na de
eindgesprekken op 13 juli.
Witte strepen bij de parkeerplekken voor de
fietsen
Sinds deze week zijn er twee witte strepen
zichtbaar in de fietsenstalling. De streep bij de
hoofdingang is getrokken om zo ruimte te bieden
voor de fietsen van de collega’s.
De streep bij de ronding is getrokken om de
vluchtroute voor de kinderen van de OB vrij te
houden. Wilt u bij het plaatsen van de
kinderfietsen hiermee rekening houden? Alvast
bedankt voor uw medewerking.

AVG wet privacy en cameratoezicht (i.v.m. alarm)
Ons schoolgebouw is na schooltijd beveiligd door
een camera (in de buurt van kamertje schoolleider
en achteringang.) Deze camera werkt alleen op
beweging en alleen als het alarm ingesteld is. Het
is dus geen camera die de hele dag opnames kan
maken. In het kader van de wet privacy is het
belangrijk dat u op de hoogte bent van deze
16 juli t/m 18 juli schoolkamp gr. 8
camera. Daarnaast zijn er op dit moment nog geen
18 juli juffendag gr. 1/2
specifieke afspraken bekend op het gebied van
18 juli pleinfeest
19 juli studiemiddag (alle kinderen ’s middags vrij) Privacy. Ons bestuur OPOIJmond is op dit moment
20 juli calamiteitendag (alle kinderen de hele dag hard aan het werk om dit bovenschools kader
duidelijk te maken. Zodra er meer informatie
vrij)
bekend is, zullen wij u daarover meteen inlichten.
23 juli zomervakantie t/m 31 augustus 2018

Investeringen voor komend schooljaar…
Komend schooljaar gaan wij werken met de
vernieuwde taalmethode Taalactief4. Op het
gebied van thematisch wereldoriëntatie gaan wij
werken met de methode Topondernemers en is er
na een onderbouwscan, flink wat nieuw
ontwikkelingsmateriaal aangeschaft voor de
kinderen van de groepen 1/2. Een mooie
ontwikkeling. Goed voor ons onderwijs.
Afscheidsavond/ musical groepen 8 en
schoolkamp naar Texel.
Woensdag 11 juli musical groep 8A
Donderdag 12 juli musical groep 8B
Maandag 16 juli t/m woensdag 18 juli 2018
schoolkamp groep 8.

Vanuit het team
Avondvierdaagse 2018

Eerst hebben we heerlijk binnen gespeeld, daarna
zijn we wat gaan eten en drinken en ons gaan
omkleden om lekker nat te worden. Daar hebben
we genoten van al het water en de speeltoestellen
die er waren.
Kortom we hebben een top dag gehad!
Missing Chapter: Raad voor de Kinderen

Awardshow

Vorig jaar heeft groep 8 deelgenomen aan een
Raad van Kinderen voor Connexion. En dit jaar
was groep 8 betrokken bij een gezondheidsproject
onder de noemer van Missing Chapter. De Raad
van Kinderen is bedoeld om de ideeën en
oplossingen van kinderen te betrekken bij
vraagstukken van bedrijven. Prinses Laurentien is
ambassadeur van de Raad van Kinderen.
Alle leerlingen die zich opgegeven hebben voor de Met Missing Chapter wordt het missende
hoofdstuk bedoeld waarin kinderen meedenken
avondvierdaagse, hebben een brief met nadere
informatie ontvangen. De avondvierdaagse is van over oplosssingen m.b.t. maatschappelijke
dinsdag 12 t/m vrijdag 15 juni. De 10 km start om vraagstukken.
In het geval van de Bosbeekschool ging het dit jaar
18.00 uur en de 5 km om 18.15 uur. We
vertrekken telkens vanaf de HEMA in Velserbroek. omideeën te spuien m.b.t. de vraag hoe men
mensen kan stimuleren om gezonder te leven.
Graag een kwartier voor aanvang aanwezig zijn
Met veel enthousiasme heeft groep 8a hieraan
i.v.m het aftekenen en uitdelen van de routes.
meegewerkt.
De laatste avond, vrijdag, zijn er andere
Als afsluiting voor al het werk van de diverse
vertrektijden: 10 km om 17.30 uur en 5 km om
raden voor de kinderen en scholen die aan
18.30 uur.
Missing Chapter hebben meegedaan, was er een
spectaculaire show waarin diverse prijzen werden
Schoolreisje groep 3 en 4:
Donderdag 31 mei was het dan eindelijk zover: de uitgereikt. Kate en Yuca mochten met hun juffen
mee naar het Concertgebouw in Amsterdam waar
groepen 3 en 4 gingen op schoolreisje. Nadat we
de festiviteiten plaatsvonden. Hoewel de
uit waren gezwaaid door een heleboel ouders
Bosbeekschool geen prijs had gewonnen (maar de
hadden we een gezellige rit (met gelukkig maar
klas was wel duidelijk in een filmpje te
een klein beetje file) naar Tuitjehorn!
bewonderen), is het een geweldige ervaring voor
Eenmaal daar werden we verwelkomd door
de meiden geweest. Niet in de laatste plaats
Pa-radijs.
omdat ze een handtekening/selfie van Trijntje
Oosterhuis en Jamai hadden weten te
bemachtigen tussen alle hapjes, drankjes,
toespraken en optredens door.

Gaan jullie ook helpen?
Van Mara, Lilli, Pim en Penny van groep 4.

Peanutbal toernooi
Woensdag 20 juni is het weer zover, dan zal het
jaarlijkse peanutbaltoenooi gehouden worden
voor de groepen 3 t/m6 . De begeleiding van de
groepjes is dit jaar weer in handen van groep 8.
We verwachten je om 8.30 uur bij de kantine van
de softbalclub Terrasvogels . De eerste wedstrijd
zal om 8.45 uur beginnen en het hele feest zal
rond 12.00 uur afgelopen zijn.
In de gang hangt een lijst in welk landenteam je
zit. Elk land heeft zijn eigen kleur. Het zou leuk zijn
als je een t-shirt kunt aantrekken in die kleur.

Afval

Wij hebben donderdagochtend afval opgeruimd.
Wij zorgen voor de aarde .
Waarom dat is ?
1 we zorgen voor het milieu.
2 we zorgen voor de dieren.

Pleinfeest 2018!!!
Noteer alvast in de agenda: woensdag 18 juli 2018
Pleinfeest Bosbeekschool! Van 17:00 uur tot 19:30
uur is er dan één en al gezelligheid op het
schoolplein van de Bosbeekschool. Er komen
allerlei leuke activiteiten voor onze
Bosbeekleerlingen. Ook het podium wordt
opgebouwd. Wil je zingen, dansen, een
instrument bespelen etc. 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.
Natuurlijk kunnen we op deze dag en avond veel
hulp gebruiken! Binnenkort kunt u zich hiervoor
aanmelden.
e-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden
kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de
zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen
tijdens de zomervakantie en biedt e-books voor
het hele gezin. De app is (gratis) te downloaden in
de APP Store en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de bibliotheek. U hoeft
hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31
augustus kunnen zowel uw kind(eren) als uzelf
genieten van meer dan 60 e-books. Om het lezen
deze vakantie nog leuker te maken voor uw
kind(eren), maken ze kans op een iPad mini door
uit te leggen wat hun favoriete e-book uit de
VakantieBieb is en waarom. Informatie over
deelname en spelvoorwaarden vindt u op
www.vakantiebieb.nl.

Vakantierooster / studiedagen schooljaar 20172018
Studiedagen (alle kinderen zijn dan vrij) op:
Woensdag 27-06-2018
Vrijdag 06-07-2018
Donderdagmiddag 19-07-2018
Vrijdag 20-07-2018 calamiteitendag
Zomervakantie 21-07-18 t/m 02-09-18

Middelbare school gaan! Daarom zoeken wij
enthousiaste nieuwe leden die de OR. willen
komen ondersteunen. Heeft u interesse, dan
kunt u contact opnemen met een van de
ouderraad leden of per mail
cindyrijndersvos2202@gmail.com (Voorzitter:
Cindy Rijnders)

Voor volgend schooljaar:
Ouderraad zoekt nieuwe leden!
Even voorstellen:

De ouderraad is een groep ouders van
kinderen in de onder-, midden- en
bovenbouw. Deze groep organiseert en
coördineert activiteiten die buiten het
schoolprogramma vallen, maar wel op
school of vanuit school plaatsvinden. Denk
daarbij aan het Sinterklaasfeest, het
Kerstfeest, Pasen, de Sportdagen en het
Pleinfeest als afsluiting van het schooljaar.
De activiteiten van de ouderraad dragen
vooral bij aan het plezier van de kinderen,
maar het is ook een goede manier om de
contacten tussen leerlingen, leerkrachten en
ouders te bevorderen.
De Ouderraad komt een aantal keer per jaar
bij elkaar op school. Per activiteit wordt een
werkgroep samengesteld en deze
werkgroep maakt gebruik van een
draaiboek. Vaak worden de werkgroepen
nog ondersteund door enthousiaste ouders
die niet in de Ouderraad zitten. Op dit
moment bestaat de Ouderraad uit 10 leden.
Het team van leerkrachten is ook
vertegenwoordigd in de ouderraad zodat de
samenwerking goed verloopt. De Ouderraad
heeft een eigen bestuur met een voorzitter
en penningmeester. Om deze activiteiten te
kunnen organiseren, wordt er jaarlijks een
vrijwillige bijdrage geïnd en beheerd door
de penningmeester van de OR. Deze
bijdrage bestaat uit twee delen, het eerste
deel is voor bovengenoemde activiteiten,
het tweede deel is voor de schoolreisjes /
kamp.
Eind van dit schooljaar stoppen twee OR.
leden, omdat hun kinderen nu in groep 8
zitten en volgend schooljaar dus naar de

Penningmeester: Hedwig Wiegeraad
OR leden: Dike Jager, Kristin de Waal,
Natasja van Vliet, Laura Sintenie, Patrick
Jorna, Wouter Hogeland, Angela Tillemans,
Mary Bosman. OR Leerkracht: Lida van
Essen van Veen
Mad Science komt weer op de Bosbeekschool
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

Kunstklas
We zijn blij dat Ludie Bakker in september weer de
Kunstklas op woensdagmiddag aanbiedt bij ons op
school. De inschrijfformulieren graag uiterlijk
volgende week inleveren bij de eigen leerkracht.
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.
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 vrijdag
22 juni 2018.

