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aangekondigde brandoefening
muziekles van Jantje
gr 7 13.30 Westbroekerplas
laatste schooldag lln. gr.8
pleinfeest
speelgoeddag groep 1 t/m 4
doorschuif moment 09.00-09.45
uur. (nieuwe groepsindeling)
studiemiddag (overdracht)
alle kinderen tot 12.15 uur school.
Start ZOMERVAKANTIE!
studieochtend (vergadering en
school opruimen)
laatste nieuwsbrief.

Van de directie:
Formatie
Vandaag hebben wij de vacature in groep 6
kunnen oplossen. Wij hebben een leerkracht
aangenomen voor de maandag, dinsdag en de
woensdagen. Haar naam is Annouck Wolterbeek.
Zij was voorheen IB-er op een andere school en is
tevens orthopedagoog. Daarnaast hebben we
Marijke Martens aangenomen voor de donderdag
en de vrijdag. Zij is tevens vakdocent muziek. Wij
wensen Juf Annouck en juf Marijke alvast veel
plezier en succes op de Bosbeekschool.
Voor het schooljaar 2017-2018 hebben we de
volgende groepsindeling:
Groep 1/2A Caroline Peters (ma,di, woe,do)
Groep 1/2A Marja Raap (vr)
Groep 1/2B Karin Bosscher (ma,di,do,vr)
Groep 1/2B Marja Raap (woe)
Groep 1/2C Melanie Oud (ma,di,woe,do,vr)
Groep 3 Ineke Spruit (ma,di)
Groep 3 Carola Buisman (woe,do,vr)
Groep 4 Cindy Denneman (ma,di,woe,vr)
Groep 4 Gisela Boon (do)
Groep 5A Karlijn Hegger (ma,di,do,vr)
Groep 5A Lida van Veen (woe)
Groep 5B Danielle van Hoof (ma,di,woe)
Groep 5B Lida van Veen (do,vr)

Groep 6 Annouck Wolterbeek (ma,di,woe)
Groep 6 Marijke Martens (do,vr)
Groep 7 Henk Zwagerman (di,woe,do,vr)
Groep 7 Gisela Boon (ma)
Groep 8A Margareth Schoonebeek (woe,do,vr)
Groep 8A Gerry Eussen (ma,di)
Groep 8B Eric Eenkhoorn (ma,di,woe,do) *
Groep 8B Gerry Eussen (vr)
*Eric Eenkhhoorn heeft ook op donderdagmiddag
verlof. Dit verlof wordt opgevangen door Wouter
Sommers
IB: Lisette Opgelder (di,do,vr)
Administratie: Bianca Sinnige (ma,do)
Onderwijsassistent/RT: Marlon ten Braak
(woe,do,vr)
Directie: Wouter Sommers (ma,di,woe,do,vr)
Lief en leed
Juf Caroline Smit is nog langdurig ziek. Zij wordt
vervangen door juf Carola. De verwachting is dat
zij niet meer haar functie als groepsleerkracht kan
uitvoeren. Op dit moment kijken we naar de
mogelijkheden die wij haar kunnen bieden binnen
onze school. Wij wensen juf Caroline heel veel
sterkte bij dit proces.
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 kunt u contact opnemen met Marieke
van der Wal. marieke.vanderwal@partou.nl
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
Sinterklaas 05-12-17 ’s middags vrij
‘Even doorschuiven’: Donderdag 20 juli 2017
09.00 uur – 09.45 uur
Donderdag 20 juli organiseren we voor de
kinderen van groep 1 t/m 7 het
doorschuifmoment. De kinderen schuiven even
door naar de situatie van komend schooljaar.
Samen met de (nieuwe) juf of meester nemen ze
al even plaats in het lokaal van volgend jaar. Ook
de nieuwe kinderen worden voor dit
doorschuifmoment uitgenodigd.
Vanuit het team:
Groep 8
Trots mogen we zijn op:
- Een mooi jaarverslag Missing Chapter
i.s.m. Connexion (Raad van Kinderen).
- Een fantastische musical.
- Een supergezellig schoolkamp.
- Een mooi stel kinderen met
toekomstmogelijkheden.
Dank voor de afgelopen jaren en heel veel succes
op het V.O. en kom gerust nog eens een keer
langs!
Speciaal voor de ouders van de kinderen van
groep 8: Dank voor de jarenlange samenwerking
en het vertrouwen!

geven. Na dit schooljaar besloot ik een sabbatical
te nemen en ik kan u zeggen, dat sabbaticaljaar is
omgevlogen! Ik heb veel gedaan, veel gezien, veel
ervaren en……tot slot de knoop doorgehakt: ik
kom aankomend jaar niet terug op de
Bosbeekschool als groepsleerkracht.
Maar niet getreurd. Wellicht gaan we elkaar nog
wel zien, want in het sabbaticaljaar ben ik niet
alleen aangenomen bij Theaterschool De Trap in
Amsterdam, ik heb ook mijn eigen
jeugdtheaterschool opgericht: Theaterschool Wat
een drama.
Een aantal kinderen van de Bosbeekschool volgt
reeds lessen bij mij op de woensdagmiddag. En
wie weet kom ik mijn lessen ook eens op school
geven. Dus ik zeg: Tot ziens!
En wie geïnteresseerd is in Theaterschool Wat een
drama of de andere dingen die ik doe, neem
vooral eens een kijkje op www.jannahandgraaf.nl.
Groetjes Janna.
Woensdag 19 juli: Pleinfeest 2017
Nog eventjes en dan is het zover: het pleinfeest op
de Bosbeekschool! Van 17:00 uur tot 19:30 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!
Er is nog plaats op Het Open Podium! Dus wil je
tijdens het Pleinfeest zingen, dansen, een muziek
instrument bespelen etc. geef je dan 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 zondag 16
juli 2017. Dinsdag komt er op het prikbord een lijst
te hangen met alle optredens, zodat je weet hoe
laat je ongeveer aan de beurt bent. In de klassen
wordt ook al flink geoefend, want alle groepen
treden deze avond ook op!

We zijn nog steeds op zoek naar ouders die op de
dag zelf willen helpen bij het verkopen van de
drankjes en/of hapjes. Als u ergens bij wilt helpen
(het is maar voor vijf kwartier), stuur dan een mail
Na 8 jaar te hebben gewerkt op
de Jan Campertschool, begon ik in naar Mary Bosman: mary.bosman@ziggo.nl
2015 aan een nieuw avontuur. Ik
startte op de Bosbeekschool als
Dinsdagmiddag 18 juli krijgen alle
leerkracht van groep 3, gaf 1
Bosbeekleerlingen van hun juf of meester een
ochtend in de week Plannex-les
aftekenkaart met daarop de activiteiten die je
en ik mocht (weer) dramalessen

Afscheid Janna Handgraaf
Hallo allemaal,

tijdens het pleinfeest kunt 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 'sterren' gekocht worden (10
sterren voor 5 euro) waarmee hapjes en drankjes
betaald kunnen worden. De volgende hapjes kun
je onder andere kopen met de sterren: 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. 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 pleinfeest 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!
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht
bij de Pleinfeestcommissie, bestaande uit René,
Dike, Mary, Patrick, Angela, Fieke en Lida.
Vriendschapsbandjes
Groep 1 en groep 7 hebben samen
vriendschapsbandjes geknoopt.
Een leuke les “samen kunnen we alles”, en voor
groep 1 een goed begin voor de inoefening van
het veters strikken.

Nieuwe MR lid
De MR is op zoek naar een nieuw MR lid!
De MR is samengesteld uit 4 mensen van de
personeelsgeleding en 4 mensen van de
oudergeleding. Van de oudergeleding gaat Bert
Oortgijsen ons verlaten. We zijn dus op zoek naar
een nieuwe ouder die deze taak wil overnemen.
De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en
levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van
het onderwijs op school. De MR
vergadert regelmatig (1 x per 6 weken) en
heeft overleg met de schoolleider en/of OR. Ook
woont de MR de vergaderingen van de GMR bij.
Voor meer informatie over de MR kunt u de
website van de Bosbeekschool raadplegen.
Voelt u zich betrokken bij de school en wilt u
graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit, meldt
u dan aan door een mail te sturen naar het
volgende adres: mr@bosbeekschool nl.

Kunstklas
In september start op de woensdagmiddag op
school weer een kunstklas onder leiding van
beeldend kunstenaar Ludie Bakker. Leerlingen uit
groep 5 en 6 kunnen van 13.15-14.45 uur 12
lessen volgen en leerlingen van groep 7 en 8 van
15.00 - 16.30 uur voor een totaalbedrag van €36,-.
Na de zomervakantie krijgen belangstellenden de
mogelijkheid om zich in te schrijven.

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op:
donderdag 21 juli 2017

