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Musical gr. 8A
Musical gr. 8B
Kamp gr. 8
Kamp gr. 8
Afscheid juf Sophie gr 3a
Afscheid juf José gr 4
Afscheid juf Roeliene gr 1-2b
Kamp gr. 8
Pleinfeest
Afscheid juf Janna gr 3b
Afscheid juf Marjolein gr 5
Start Vakantie om 12.15u
Nieuwsbrief 22

bij ons op school was zij ook werkzaam in een
andere functie. Dit gaat zij nu voortzetten.
Wij willen haar bedanken voor haar enorme inzet!
Roeliene en José nemen op woensdagochtend 13
juli afscheid van hun groep en Marjolein en Janna
op donderdagochtend 14 juli. U kunt hen na
schooltijd gedag zeggen. Op donderdagochtend 14
juli kunnen ouders ook afscheid nemen van
Marlon, hoewel wij hopen dat wij haar volgend
schooljaar weer regelmatig op onze school zullen
zien. Als team nemen wij donderdagmiddag 14 juli
uitgebreid afscheid van de collega’s die ons gaan
verlaten.
Afscheid Marjolein
Beste ouders, verzorgers en kinderen,

Bijna tien jaar lang heb ik met heel veel plezier op
de Bosbeekschool gewerkt. Ik heb nu echter een
Zoals u in deze Nieuwsbrief kunt lezen, nemen we mooie kans gekregen om op een andere school
(MBO) te gaan lesgeven, dus na de zomervakantie
van een aantal collega’s afscheid.
kom ik niet terug op de Bosbeekschool. Ik heb veel
Zowel Willem als José gaan van hun welverdiende zin in de nieuwe uitdaging, maar ik weet zeker dat
ik de Bosbeekschool, de kinderen, ouders en
pensioen genieten, Janna gaat een sabbatical
collega’s ontzettend zal gaan missen.
nemen en Roeliene en Marjolein hebben buiten
Ouders en collega’s, bedankt voor de prettige
de organisatie een andere baan gevonden. Wij
vinden dit erg jammer, maar begrijpen hun keuze. samenwerking. We gaan elkaar vast nog wel eens
zien. Ik wens iedereen een fijne vakantie en een
Wij wensen hen heel veel werkplezier in hun
mooi nieuw schooljaar!
nieuwe baan!
Van de directie

Daarnaast zal Marlon vanaf augustus helaas geen
vast teamlid van de Bosbeekschool meer zijn.
Binnen onze reguliere formatie is er geen budget
voor een onderwijsassistente. Ook heeft de
Bosbeekschool geen recht op extra gelden
(achterstandsgebied of wegingsfactor) om haar te
kunnen bekostigen. In de praktijk betekent dit
echter dat Marlon op bepaalde dagen nog wel bij
ons op school aanwezig zal zijn, maar alleen
ingezet wordt voor kinderen die een arrangement
toegewezen hebben gekregen. U kunt zich
voorstellen dat wij dit zeer betreuren.

Met vriendelijke groet,
Marjolein Jole
Afscheid Roeliene
Beste ouders,

Ik zal met ingang van het nieuwe schooljaar niet
langer werkzaam zijn op de Bosbeekschool.
Ik heb een betrekking aanvaard als
kleuterspecialist op een school in Alkmaar. Een
nieuwe uitdaging die ik met veel plezier tegemoet
zie. Ik kan terugkijken op een mooie Bosbeektijd,
waar ik de afgelopen 15 jaar als kleuterjuf heel
wat kinderen in mijn klas heb gehad.
Juf Sophie heeft dit jaar haar LIO stage bij ons
gedaan en is in juni afgestudeerd. Naast haar werk Op woensdagochtend 13 juli neem ik in de klas

afscheid van de kinderen. Ik hoop u nog even te
zien of te spreken tijdens het pleinfeest.

Groepindeling volgend schooljaar
1-2 A

Met vriendelijke groet,
Roeliene Overzet

1-2 B

Nieuwe collega’s
Gelukkig kunnen we ook nieuwe collega’s
verwelkomen. Het heeft even geduurd voordat wij
u konden informeren, maar nu is het plaatje toch
rond. Na de zomervakantie zullen Danielle van
Hoof en Eric Eenkhoorn ons team komen
versterken. Hieronder stellen zij zich alvast aan u
voor.

3

Danielle van Hoff
Via deze weg wil ik mij graag
aan u voorstellen. Ik ben
Danielle van Hoof, de nieuwe
groepsleerkracht van groep
4B. Samen met juf Patricia zal
ik een duo gaan vormen.
Toen ik mijn PABO-diploma
behaalde, ben ik gaan werken op O.B.S. de
Zilvermeeuw in Heemskerk en tot op heden werk
ik daar nog steeds. Ik ben begonnen in de
onderbouw en ben na een aantal jaren in de
middenbouw gaan lesgeven.
Samen met mijn man en twee kinderen woon ik in
Haarlem. Mijn dochter gaat naar het 2e jaar van
het Hartenlust en mijn zoon gaat naar groep 6 van
O.B.S. de Kring.
In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit met de boot,
speel ik tennis en doe ik aan mountainbiken.
Ik heb veel zin om na de zomervakantie de
kinderen in hun nieuwe groep 4 te ontvangen.

7A

Beste ouders,
Ik wil me graag aan u
voorstellen. Ik ben Eric
Eekhoorn en op dit moment
nog werkzaam op de
Vliegende Hollander.
Afgelopen jaren heb ik
grotendeels in de
bovenbouw gewerkt. Ik ben
getrouwd en heb twee
volwassen kinderen. Mijn hobby’s zijn wandelen,
lezen fietsen en computeren. Ik kijk er naar uit om
op de Bosbeekschool te komen werken in groep 5
en 7!

4A
4B
5
6

7B
8

Juf Caroline P (ma-di-wo-do)
Juf Nicole (vrij)
Juf Karin (ma-di-wo-do)
Juf Cindy (vrij)
Juf Ineke (ma-di)
Juf Caroline S (wo-do-vrij)
Juf Sylvia (ma-di-wo)
Juf Lida (do-vrij)
Juf Danielle (ma-di-wo)
juf Patricia (do-vrij)
Juf Bernadette (ma-di)
Meester Eric (wo-do-vrij)
Juf Cindy (ma-di-wo)
juf Gisela (do-vrij)
Juf Gerry (ma-di-vr)
juf Margareth (wo-do)
Meester Eric (ma)
Meester Henk (di-wo-do-vrij)
Juf Karlijn (ma-di-wo-do)
Juf Margareth (vr)

De groepssamenstellingen van de parallelgroepen
blijven ongewijzigd:
De leerlingen van groep 3A gaan naar 4A
De leerlingen van groep 3B gaan naar 4B
De leerlingen van groep 6A gaan naar 7A
De leerlingen van groep 6B gaan naar 7B
Op donderdagmiddag 7 juli zullen de kinderen
kennis maken met de leerkrachten die ze volgend
schooljaar krijgen.
Met vriendelijke groet,
Erna Heijnis
Van de MR
Beste ouders,
De MR wilt u hartelijk bedanken voor uw reacties
op de ouderpeiling rondom het continurooster.
Bij de peiling van 2016 zijn er 132
enquêteformulieren uitgedeeld aan de oudste
kinderen op de Bosbeekschool. Er zijn 30
huishoudens digitaal benaderd met deze enquête,
omdat zij een kind op de wachtlijst voor de
Bosbeekschool hebben staan.




97 enquêtes zijn ingevuld terug gekomen.
Dit is 73,4% Dit lijkt ons een voldoende
meerderheid om een gedegen advies uit
te brengen
56 enquêtes zijn ingevuld met een NEE
tegen het continurooster (57 %)





39 enquêtes zijn ingevuld met een JA voor
het continurooster (40%)
2 enquêtes waren neutraal ingevuld
Van de 30 digitaal verzonden enquêtes
zijn er 15 teruggekomen (50%), Hiervan
waren er 7 voor het continurooster, 6
tegen en 2 huishoudens mailden dat dit
nog erg ver van hen af stond om hier een
mening over te vormen.

Uitgaande van bovenstaande gegevens blijkt er
momenteel niet voldoende draagvlak te zijn voor
de invoering van het continurooster bij de ouders
van de Bosbeekschool. Gezien de verandering die
te zien is bij de ouders wiens kind nog komt, is het
wellicht een goede zaak dit onderzoek na een
aantal jaar nogmaals te herhalen.
Dit betekent dat de MR een negatief advies
hieromtrent naar de schoolleiding heeft gegeven.
Dit advies wordt door de schoolleider
overgenomen.
Van de OR
Ouderbijdrage
In de vorige nieuwsbrief heeft een mededeling
gestaan over de ouderbijdrage 2016/2017.
Er kwamen meerdere vragen hierover en met
name over de betaling.
Het betreft dus de 'ouderbijdrage' voor het
nieuwe schooljaar. U hoeft nu nog niets te doen.
In september ontvangt iedereen een brief met de
nodige gegevens voor betaling van deze
ouderbijdrage. Dit is dus gèèn TSO!
Hopelijk is het zo voor iedereen duidelijk.
Anders kunt u contact opnemen met de
penningmeester van de OR:
Hedwig Wiegeraad. Email: hwieg@hotmail.com
Van het team

Het was voor mij een enerverende middag en de
belangstelling was overweldigend.
Bedankt voor alle wensen, mooie cadeaus,
pensioenkaarten, lieve brieven, app-jes, mailtjes
en overige reacties, zelfs van oud-leerlingen vanuit
Ierland en Japan.
Ik werd verrast met, en ben erg trots, op het
bordje “meester Willem veldje” aan de muur op
het schoolplein. Op deze wijze zal ik letterlijk voor
"eeuwig" aan de Bosbeekschool verbonden
blijven. Alvast een prettige vakantie allemaal en ik
zal nog vaak aan deze dag en aan alle jaren
op de Bosbeekschool terugdenken.
Tot ziens !!

13 juli Pleinfeest
Nog eventjes en dan is het zover: het pleinfeest op
de Bosbeekschool!
Van 17:00 uur tot 20:00 uur is er één en al
gezelligheid op het schoolplein. Onder het genot
van een hapje en drankje kan er gezellig bijgepraat
worden voordat de zomervakantie begint!
We hebben gezien dat al veel kinderen zich op
hebben gegeven voor het open podium. Heel
leuk! Om dit allemaal in goede banen te leiden,
vragen we jullie om uiterlijk vrijdag 8 juli de
muziek (indien nodig) op cd in te leveren bij juf
Janna (groep 3b). Zij zal namelijk een lijst gaan
maken met een volgorde van de optredens en ‘de
geluidsvrouw’ zijn deze middag/avond. Graag de
cd voorzien van naam/namen van degenen die
gaan optreden en geef ook even aan om welk
nummer het gaat.

Bedankje van meester Willem
Langs deze weg wil ik alle (oud-)collega's, (oud-)
leerlingen en (oud-)ouders bedanken voor hun
Op het kleuterplein, op het Meester Willem veldje
aanwezigheid op mijn afscheidsfeest op woensdag en een klein stukje op het grote schoolplein
22 juni jl.
komen verschillende leuke activiteiten waar de
Bosbeekkinderen deel aan mogen nemen. We

zullen alvast een paar dingen verklappen: een
bibberspiraal, ring werpen, darten en je kunt je
laten schminken of je nagels laten lakken!
Woensdagochtend 13 juli krijgen alle
Bosbeekleerlingen van hun juf of meester een
aftekenkaart met daarop de activiteiten die je mag
doen en 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 'zonnetjes' gekocht
worden (10 zonnetjes voor 5 euro) waarmee
hapjes en drankjes betaald kunnen worden. De
volgende hapjes kun je onder andere kopen met
de zonnetjes: een broodje hamburger, een
hotdog, een Santhappertje, of iets heerlijks bij de
kraam van Pasta Casa. Op het schoolplein kan er
gegeten en gedronken worden. U mag niet met
een alcoholisch drankje van het schoolplein af.
Er zijn veel mensen en leerkrachten die op deze
middag helpen om er een gezellig zomerfeest van
te maken, maar u bent zelf verantwoordelijk voor
uw eigen kind(eren).
We verzoeken om zoveel mogelijk lopend te
komen i.v.m. de geringe parkeermogelijkheden
voor auto en fiets. Nog één belangrijk punt: bij
regen kan het Zomerfeest helaas niet doorgaan
(check dan even uw schoolmail). Allemaal duimen
dus voor droog weer!
Het junior verzetsmuseum
We gingen met de klas naar het junior
verzetsmuseum in Amsterdam. Er waren vier
kleine huisjes in het museum van vier kinderen:
Jan, Nelly, Eva en Henk. Deze mensen leven nu
nog en hebben geholpen de huisjes in te richten
zoals ze er in de oorlog uitzagen. Eva is een Joods
meisje, Nelly is een dochter van een NSB’er, Jan
zijn vader zat in het verzet en Henk vond de oorlog
vooral spannend.
Het was supergaaf, want je zag de
onderduikplekken. Daar hoorde je wat ze vroeger
ook hoorden. Ook zag je in de huisjes filmpjes hoe
het er vroeger uit zag tijdens de oorlog en je
voelde echt de spanning. Op het laatst keken we
nog een filmpje over hoe Jan, Nelly, Eva en Henk
er nu uit zien.
Isa en Pam, gr 7

Voorlichting HALT over Online Veiligheid
Onze klas heeft vandaag (28-6-2016 ) voorlichting
gekregen van Bureau HALT over veiligheid op het
internet (online veiligheid). Eerst praatten we over
onze WhatsApp groep. Of er wel eens ruzie is, en
ook hoe dat dan opgelost wordt.
Ook hebben we een ‘’zaak’’ opgelost. Het ging
over een groep acht waar de computer van de
leraar was gehackt en de cijfers veranderd
werden. Uiteindelijk is het bij de politie
terechtgekomen via de schoolleiding. De politie is
erachter gekomen wie het was. Maar dat mag je
zelf uitvogelen.
We hebben ook geleerd wat je wel of niet op
internet moet zetten en dat je goed nadenkt over
wat je zegt op Social Media.
Wat hebben wij hiervan geleerd?
Wij hebben geleerd dat je goed moet nadenken
voordat je iets op het internet zet, omdat het voor
altijd blijft staan. Je moet ook altijd goed
nadenken over wat je wel of niet kunt zeggen of
doen.
Door Evianne Dienske en Lieve Oosthoek, gr 8
Workshop familiewapens maken.
De kinderen van groep 6a en 6b hebben aan de
workshop familiewapens maken meegedaan.
Deze werken zijn zaterdag 2 juli om 14.00 te
bewonderen in de Engelmunduskerk bij de
expositie ‘familiewapens’.
Er was ook een wedstrijd aan verbonden. Met als
prijs een workshop tin gieten voor de hele klas.
De winnaars van deze prijs zijn Seb de Jongh en
Maxime Arends uit groep 6b!
Groep 6b mag nu volgende week gaan tingieten.

Peanutbaltoernooi groep 3 t/m 6
We hebben vorige week dinsdag een heel sportief
peanutbaltoernooi gehad. Al de kinderen deden
goed mee door de goede aanmoediging van de
coaches. De scheidsrechters waren kritisch, maar
rechtvaardig en de puntentelling werd goed
bijgehouden. Met een stralende zon in de lucht
werden de volgende resultaten behaald.
Voor de groepen 3/4 zijn Nederland, Duitsland,
Frankrijk, Portugal, België, en Engeland 4e
geworden. Italië is 3e geworden. Zij kregen een
bronzen pinda. De zilveren pinda werd gewonnen
door Spanje op de 2e plaats. En Griekenland werd
eerste en verdiende hiermee de hoofdprijs: de
gumpinda.
Gefeliciteerd allemaal!

Voor de groepen 5/6 zijn Peru, Chili, Suriname en
Colombia 4e geworden. Argentinië is 3e
geworden. Zij kregen een bronzen pinda. De
zilveren pinda werd gewonnen door Brazilië op de
2e plaats. En Bolivia werd eerste. Dat team won
de felbegeerde gum pinda.
Gefeliciteerd allemaal!

Schoolreis groep 5 en 6
Op een dinsdag ochtend gingen we naar het
Woeste westen.
Daar werden we ontvangen door een mevrouw.
Daar kregen we een uitleg wat wel en niet mocht.
Toen kregen we een lootje met het nummer 1, 2,
3, 4 en 5.
En toen mochten we spelen, maar als je 1 toeter
hoorde, mochten de nummers 1 een broodje
bakken boven het kampvuur aan een stok
en zo ging het door met de nummers 2, 3, 4 en 5.

En toen ontdekten we dat we op een vlot konden.
De meesten kinderen vielen er af en gingen
zwemmen. Het water was niet heel koud en er
waren veel klimtoestellen en er waren ook zelf
gebouwde hutten gemaakt. En er was ook een
kabelbaan over het water.Toen werd er nog een
keer op de toeter geblazen en toen kregen we een
ijsje. En na het ijsje gingen we met de bus naar
school en daar stonden onze ouders.
En dat was de nieuwsbrief van Eef, Merel en Isa
uit groep 5

