Nummer 21/datum: 22 juni 2018
Kalender
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
5 juli nieuwsbrief
6 juli studiedag + teamuitje (alle kinderen zijn vrij)

het Westland en gaat daar op een school werken).
Wij danken deze collega’s voor hun inzet en
wensen hun heel veel succes in de toekomst.
Ook kan ik u meedelen dat er weer nieuwe
collega’s ons team komen versterken.
Beau Harkmans gaat haar Lio stage lopen op de
Bosbeekschool in de groepen 1/2.
Antoinette de Bruijn staat twee dagen in groep
1/2 en 1 dag in groep 3. Zij is tevens taalspecialist.
Karien Stelleman gaat 3 dagen voor groep 5.
Daarnaast hebben we komend schooljaar recht op
extra gelden om de werkdruk te verlagen. Die
gelden gaan we in ieder geval inzetten voor twee
onderwijsassistenten. Juf Gytha Funke blijft
verbonden als onderwijsassistent op de
Bosbeekschool. Ook Hamida Ayube mag blijven als
administratief. medewerker op de Bosbeekschool.
Juf Caroline is op zoek naar een passende plek
buiten het onderwijs. Zij wordt ook komend
schooljaar vervangen door juf Carola Buisman.

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
Vrijdag 13 juli hebben we om 09.00 uur het
gaan naar hun nieuwe groep / lokaal)
doorschuifmoment. Dan gaan alle kinderen in hun
13 juli workshop Mad Science groep 5A en 5B
nieuwe lokaal met hun nieuwe juf/meester
kennismaken.
16 juli t/m 18 juli schoolkamp gr. 8
18 juli juffendag gr. 1/2
18 juli pleinfeest
19 juli nieuwsbrief
19 juli studiemiddag (alle kinderen ’s middags vrij)
20 juli calamiteitendag (alle kinderen de hele dag
vrij)
23 juli zomervakantie t/m 31 augustus 2018

Eindgesprekken
In de periode van 2 juli t/m 10 juli voeren 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
Van de directie
komende schooljaar? Ook de uitslagen van de Cito
Formatie
De formatie is bijna rond. In de bijlage ontvangt u toetsen worden besproken en de ouders en
kinderen van groep 6 en 7 ontvangen het Citohet formatieplaatje voor komend schooljaar.
uitstroomprofiel. Alle andere resultaten kunt u
Dit schooljaar nemen we afscheid van juf Cindy (zij dagelijks volgen via het ouderportaal vanuit
Parnassys. Het rapport ontvangt u na de
gaat bij een ander bestuur werken), juf Annouck
eindgesprekkenop 13 juli.
(zij start haar eigen bedrijf), juf Marijke (haar
tijdelijke contract loopt af en zij gaat bij een ander
bestuur werken), juf Marja (haar tijdelijk contract
loopt af) en juf Brenda (zij gaat weer terug naar

Vanuit het team
Na het samen sporten een welverdiend ijsje!
Peanutbal toernooi
Afgelopen woensdag hebben we ons jaarlijks
peanutbaltoernooi gehad op sportpark ELTA.
Het was een geslaagde ochtend. Leuk om alle
kinderen in de kleuren van hun team op het veld
te zien. Het ging er soms fanatiek aan toe,
uittikken, uitbranden, vangballen alles kwam aan
bod. Ben ik in of net uit? Gelukkig hadden we daar
En de prijswinnaars zijn:
scheidsrechters voor die alles in goede banen
Bij de onderbouw was Frankrijk de winnaar, op de
leidden.
voet gevolgd door Nederland en op de derde
plaats Portugal
Bij de middenbouw heeft Argentinië overtuigend
gewonnen, tweede was Chili en op de derde
plaats Brazilië.

Geslaagde avond 4 daagse
De avond 4 daagse was een groot succes. Meer
dan 100 leerlingen, van klein tot groot, hebben
letterlijk en figuurlijk hun beste beentje voorgezet.
Iedere dag opnieuw vertrokken de leerlingen met
veel plezier en onderweg heeft iedereen het heel
gezellig gehad met elkaar. De sfeer en ook het
weer, was uitstekend. De drinkposten waren
ditmaal al van verre te zien door de prachtige
staande vlaggen die Inger van der Made (moeder
van Roem en Wiek) heeft ontworpen. Het waren
met recht heuse blikvangers.

Woensdag 18 juli Pleinfeest 2018!
We sluiten ons muzikale schooljaar af op
woensdagavond 18 juli tijdens het Pleinfeest dat
als thema ‘Muziek’ heeft! We willen deze avond
alle ouders bedanken die ons het afgelopen jaar
op welke wijze dan ook hebben ondersteund!
Onder het genot van een hapje en drankje kan er
dan gezellig bijgepraat worden voordat de
zomervakantie begint!
Er wordt een podium opgebouwd waarop de
groepen 1 t/m 7 met de klas optreden. Groep 8
komt op deze avond terug van hun kamp! Ook is
er een Open Podium waarop je tijdens het
Pleinfeest mag zingen, dansen, muziek instrument
bespelen etc. Er is nog plaats dus geef je snel op
per mail bij Patrick Jorna:
patrick@ouderwetsfeesten.nl (je naam, uit welke
groep je komt, liedje/dansje…. en de link van het
lied). Opgeven kan t/m 13 juli 2018.

Dinsdagmiddag 17 juli krijgen alle
Bosbeekleerlingen van hun juf of meester een
aftekenkaart met daarop de spelactiviteiten die je
tijdens het pleinfeest kunt doen en een tegoedbon
voor een gratis ijsje! Deze aftekenkaart moet je 's
middags dan natuurlijk wel meenemen naar Het
Pleinfeest! Vanaf 17:00 uur kunnen er bij het hek
op het schoolplein 'muzieknoten' gekocht worden
(10 muzieknoten voor 5 euro) waarmee hapjes en
drankjes betaald kunnen worden. Nieuw dit jaar is
dat er alleen met pin betaald kan worden! De
volgende hapjes kun je onder andere kopen met
de muzieknoten: een broodje hamburger, een
hotdog, een Santhappertje, een stuk pizza of iets
heerlijks bij de kraam van Pasta Casa. Limonade
kun je gratis tappen uit de limonadetap! Op het
schoolplein kan er gegeten en gedronken worden.
De sportcommissie wil alle ouders en collega's U mag niet met een alcoholisch drankje van het
schoolplein af!
bedanken die voor en achter de schermen
geholpen hebben om dit evenement tot een Vanaf aanstaande maandag hangt er bij elke
groep een intekenlijst waarop u zich kunt
succes te maken.
inschrijven om op deze avond even drie kwartier
te helpen bij het verkopen van de drankjes en/of
hapjes.
Als er uit elke groep 6 ouders zich inschrijven dan
is het rond!

Er zijn veel mensen en leerkrachten die op deze
middag en avond helpen om er een gezellig
pleinfeest van te maken, maar u bent zelf
verantwoordelijk voor uw eigen kind(eren).
We verzoeken u om zoveel mogelijk lopend te
komen i.v.m. de geringe parkeermogelijkheden
voor auto en fiets. Nog één belangrijk punt: bij
regen kan het Pleinfeest helaas niet doorgaan
(check dan even uw schoolmail). Allemaal duimen
dus voor droog weer!
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht
bij de Pleinfeestcommissie, bestaande uit de ORleden Patrick, Wouter, Dike, Mary, Angela, Natasja
en (juf) Lida.

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

Pierloop
Na 2 jaar afwezigheid gaat de Pierloop dit jaar
weer door. Ditmaal op zondag 9 september. Onze
school doet altijd mee met deze gezellige loop in
IJmuiden en traditiegetrouw valt de
Bosbeekschool vaak in de prijzen. Omdat de loop
meteen na de 1e week van het nieuwe schooljaar
is, willen we de inschrijving voor de zomervakantie
geregeld hebben. Alle leerlingen van groep 3 t/m
7 krijgen een inschrijfformulier mee. Ouders van
leerlingen uit groep 1/2 kunnen bij de leerkracht
een inschrijfformulier vragen.
Er is een 2,5 km loop en ook een Guppenloop van
650 meter. Deze laatste loop is voor leerlingen
t/m 8 jaar.
De inschrijfformulieren kunnen samen met het
inschrijfgeld (2,- voor Guppenloop en 3,- voor
scholenloop) in een envelop bij de eigen
leerkracht ingeleverd worden vóór 20 juli. Voor de
deelnemers wordt op vrijdag voor de loop ook nog
een gezellige training door de sportcommissie
aangeboden.

Young engineers zomerkamp
Nog op zoek naar een leuke activiteit voor in de
zomervakantie? Kom dan naar een van onze
LEGO®-zomerkampen! Elke dag zullen wij een
aantal leuke modellen bouwen en natuurlijk zullen
we ook buiten gaan spelen. In de link hieronder is
meer informatie te vinden over onze
zomerkampen en daar kun je je ook inschrijven:
http://haarlem.youngeng.nl/lego-zomerkamp/
Heb je vragen over ons LEGO®-zomerkamp? Neem
dan contact met ons op!
E-mailadres: kachun@youngeng.nl
Telefoonnummer: 06-14855307

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
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Pasen, de
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden
Sportdagen en het Pleinfeest als afsluiting van het
kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een
schooljaar. De activiteiten van de ouderraad
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de
dragen vooral bij aan het plezier van de kinderen,
zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. maar het is ook een goede manier om de
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen contacten tussen leerlingen, leerkrachten en
tijdens de zomervakantie en biedt e-books voor
ouders te bevorderen.
het hele gezin. De app is (gratis) te downloaden in
de APP Store en Google Play Store en is een
De Ouderraad komt een aantal keer per jaar
zomercadeautje van de bibliotheek. U hoeft
bij elkaar op school. Per activiteit wordt een
hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31
werkgroep samengesteld en deze
augustus kunnen zowel uw kind(eren) als uzelf
werkgroep maakt gebruik van een
genieten van meer dan 60 e-books. Om het lezen draaiboek. Vaak worden de werkgroepen
deze vakantie nog leuker te maken voor uw
nog ondersteund door enthousiaste ouders
kind(eren), maken ze kans op een iPad mini door

die niet in de Ouderraad zitten. Op dit
moment bestaat de Ouderraad uit 10 leden.

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
Het team van leerkrachten is ook
in de wondere wereld van experimenten, proefjes
vertegenwoordigd in de ouderraad zodat de
samenwerking goed verloopt. De Ouderraad heeft en demonstraties. In elke les staat een nieuw
thema centraal en wordt de wetenschap en
een eigen bestuur met een voorzitter en
penningmeester. Om deze activiteiten te kunnen techniek, die daarachter zit, uitgelegd. Uiteraard
gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte
organiseren, wordt er jaarlijks een vrijwillige
wetenschapper!
bijdrage geïnd en beheerd door de
penningmeester van de OR. Deze bijdrage bestaat Na afloop van de show wordt de cursusinformatie
aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en
uit twee delen, het eerste deel is voor
maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder
bovengenoemde activiteiten, het tweede deel is
inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij
voor de schoolreisjes / kamp.
voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede
groep van start. Inschrijven kan t/m
Eind van dit schooljaar stoppen twee OR-leden,
11-9-2018. Schrijf alvast in
omdat hun kinderen nu in groep 8 zitten en
volgend schooljaar dus naar de Middelbare school op nederland.madscience.org
gaan! Daarom zoeken wij enthousiaste nieuwe
En vanaf januari 2019……
leden die de OR willen komen ondersteunen.
Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen
Young Engineers: een mooi naschools
met één van de ouderraad leden of per mail
aanbod op het gebied van technisch lego.
cindyrijndersvos2202@gmail.com (Voorzitter:
Deze lessen worden gehouden op vrijdag:
Cindy Rijnders)
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.

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.

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
donderdag 05 juli 2018.

