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Van de directie

Weer naar school



Open te staan voor verschillen tussen
mensen

Na de zomervakantie zal ik u hier verder over
informeren.

We willen nogmaals de groepen 8 bedanken voor
hun mooie
Beste ouders,
afscheidscadeaus. De
We kunnen terugkijken op een heel mooi
pleinfeest. Het was zeer geslaagd. Complimenten leerlingen uit de groep
van meester Henk en juf
aan de organisatie!
Patricia hebben ons een
We kunnen tevens terug kijken op een druk jaar. prachtige foto van de
De start op de noodlocatie, daarna de verhuizing groep geschonken. Wij
in november en meteen daarachter aan de drukke zullen deze foto een
decembermaand. En dan opeens is het schooljaar mooie plek in de school
alweer voorbij. Ook als team zijn we hard aan het geven. Van de leerlingen uit de groep van juf
Karlijn en juf Nicole
werk geweest. We hebben een nieuwe visie,
hebben we leuke
missie en kernwaarden opgesteld. Deze zijn
muismatten gekregen
vastgelegd in onze Identiteitskaart.
voor onze computers.
We hebben vakdocenten voor muziek en
We zijn erg blij met
dans/drama kunnen inzetten. Volgend
deze mooie cadeaus!
schooljaar komt daar een tekendocent bij. Er is
een nieuw vierjaren schoolplan opgesteld zodat
we gericht aan de slag gaan met de
schoolontwikkeling.
Hieronder vindt u alvast de data van de
informatieavonden.
Afgelopen middag hebben we een eerste
oriëntatiebijeenkomst gehad over de Vreedzame
School. In de laatste week van de schoolvakantie Maandag 12 september
19.00u Gr. 3
hebben wij een eerste studiedag over deze
Vreedzame School. Aankomende drie jaar gaan wij 20.00u Gr. 7 A , 7B en 8
ons professionaliseren in dit programma voor
Dinsdag 13 september
sociale competenties en democratisch
19.00u Gr. 1-2 A en B en groep 5
burgerschap.
20.00u Gr. 4A (Sylvia en Lida)
De Vreedzame School streeft er naar om kinderen
Woensdag 14 september
te leren:
 Op een positieve en zorgzame manier met 20.00u Gr. 6 en Gr 4B (Danielle en Patricia)
elkaar om te gaan
 Op een democratische manier met elkaar Helaas nemen we ook afscheid van een aantal
mensen. Wij wensen hen nogmaals veel succes!
beslissingen te nemen
Gelukkig hebben andere collega’s urenuitbreiding
 Constructief conflicten op te lossen
kunnen krijgen en zijn de vacatures ingevuld.
 Verantwoordelijkheid te nemen voor
elkaar en voor de gemeenschap

Ik wil alle ouders namens ons team nogmaals
bedanken voor uw inzet voor school.

Aan u het verzoek om ook in de vakantie met uw
kind te blijven lezen en voorlezen.

Wij wensen u een hele fijne vakantie! Op
maandag 29 augustus hopen wij iedereen gezond Voor na de vakantie
weer terug te zien.
Bij de start van het nieuwe schooljaar moeten de
leerlingen (gr 3 – 8) de volgende materialen
Met vriendelijke groet,
meenemen:
Erna Heijnis
 etui
Schoolleider RDO van de Bosbeekschool
 grijs potlood
 reservepen (gewoon een balpen)
Gymrooster
 puntenslijper
Parnassiazaal
 schaar met naam
Maandag ochtend
 liniaal
08.30u-09.40u groep 6
 Prittstift
09.40u-10.50u groep 5
 flesje “sterke lijm” bijv. Technicoll
Pauze
10.50u-11.05u
 2 huiswerkmappen (vanaf groep 6)
11.05u-12.15u groep 4a
 agenda (vanaf groep 6)
 kleurpotloden en stiften
Middag
 Passer en geodriehoek (groep 8)
13.30u-14.30u groep 4b
 Eventueel markeerstiften/gelpennen
14.30u-15.30u groep 3
Donderdag
13.30u-14.30u wisselend (zie rooster )
14.30u-15.30u wisselend
Gymhuis
woensdag ochtend
08.30u-09.40u groep 7a
09.40u-10.50u groep 7b
Pauze
10.50u-11.05u
11.05u-12.15u groep 8
Op maandag 29 augustus vervallen de gymlessen
in de ochtend
We gymmen niet meer op de donderdagochtend
maar op donderdagmiddag in de gymzaal bij de
Parnassia. Dan zal er voor de groepen een
wisselend rooster zijn.
Blijven oefenen
Zoals u ongetwijfeld weet, is het belangrijk dat
kinderen ook thuis oefenen met lezen.
Uit onderzoek blijkt: als je je kind iedere dag een
kwartier voorleest, leert je kind 1000 nieuwe
woorden per jaar. Wij bemerken dat, na de
zomervakantie, bij een aantal kinderen er toch
veel is weggezakt. We hebben de eerste weken
dan nodig om weer op hetzelfde niveau te komen
als waar uw kind voor de zomervakantie was.

De kinderen van groep 3 t/m 7 ontvangen van
school een speciale pen; dit heeft te maken met
de puntdikte van een pen.
Recycle Valley.
De Recycle Valley actie is nu afgelopen. Meerdere
scholen hebben aan dit project meegedaan.
Helaas hebben wij als school niet het meeste
plastic opgehaald. Maar we kunnen wel trots zijn
op de hoeveelheid die we in korte tijd verzameld
hebben. Het was een goede actie!
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 mededeling over de verhoging
van 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

Tutorlezen
Wij hebben een half schooljaar met kinderen uit
groep vier gelezen en dat heet tutorlezen.
Daardoor zijn alle kinderen uit groep vier heel erg
veel vooruit gegaan met lezen. Maandag was het
de laatste keer en daarom was er limonade en
waren er koekjes. Verder hebben we levend
memory gespeeld en op het laatst een leuke
groepsfoto gemaakt. Indi uit groep zeven vond het
heel erg leuk met haar tutie Loek en ze vond dat
Loek het goed gedaan heeft. Indy, ook uit groep
zeven, vond het heel erg leuk en knap dat haar
tuties [Kik, Finley en Miles ] zo erg vooruit zijn
gegaan.
Juf Jose van groep 4 was ook heel erg blij met het
goede tutorlezen van groep zeven. Iedereen heeft
het heel goed gedaan!

We deden er anderhalf uur over.
En het resultaat was een mooi kettinkje gemaakt
van gesmolten tin.
Door: Seb de Jong

Tin gieten groep 6b
Op dinsdag ging de hele klas in 2 groepen tin
gieten want Seb en Maxime hadden een scholen
wedstrijd gewonnen .
En omdat zij hadden gewonnen, mochten wij van
de ruïne van Brederode tin gieten .
Ik vond de uitleg al leuk, maar het doen vond ik
nog veel leuker. We mochten allemaal een
figuurtje uitkiezen om in je schildje te doen .
Ik koos de Franse lelie . Op het einde werd het een
kettinkje. Ze zien er allemaal mooi uit .
Door: David Bouwens ui groep 6b

Groetjes Indy en Indi en alle anderen kinderen uit
groep zeven.
Tin gieten met groep 6b.
Ik had samen met Maxime met een cursus
familiewapen schilderen gewonnen. Daarom
mochten we met de hele klas een cursus tin gieten
doen.
Het was heel leuk we hebben allemaal een ketting
gemaakt van tin. Sommigen hebben er een roos
op staan, maar je kon ook een dolfijn, een gnoe
,een paar bijlen, een paard of een hert nemen.
Ik zelf heb voor een gnoe gekozen, want die vond
ik heel mooi.
Het werd georganiseerd door de ruïne van
Brederode.
Het tin werd gesmolten bij 220 graden Celsius.
En was in een paar seconden hard.
We deden het in twee groepjes van 8.

Over het tin gieten groep 6b
We hebben tin gegoten. Er was een man van de
ruïne van Brederode op school.
De man had zelfs de kleding van Brederode en op
de hoed daar zaten tinnen beeldjes. Die liet hij
zien, maar wij maakten een ketting ervan. De
vormpjes waren een leeuw, een dolfijn, een hert,
twee bijlen, een roos, een bizon, een bloem. Het
waren er volgens mij nog meer, maar ik ben het
vergeten. De man die heet Piet. Wat een gekke
naam, maar dat is echt zo. Er stond een bakje met
zand. Dat moesten wij los maken en daarna
moesten we het plat maken. Daarna kregen we

om de beurt een klein schildje. De man legde het
schildje neer en we moesten een verbindingsstuk

maken met een spijker. Daarna moesten we
met een plastic stuk hem glad maken. Het
tin gieten deed de man zelf, maar de rest
mochten wij doen. Ons groepje was Liza Sean
Josephine Teun David Ramses en Thyne. Dat ben
ik die dit verhaal over tin gieten heeft geschreven
Groetjes Thyne

Goochelaar voor groep 1/2 en 3
Wat een verrassing! Dinsdagochtend was er
opeens een goochelaar op school. Wat was het
leuk! Dank je wel voor iedereen die dit
georganiseerd heeft als afscheidscadeautje voor
juf Roeliene, juf Sophie en juf Janna. Het was erg
leuk. Wat een grap dat Bowie verdwenen was en
wat leuk dat alle kinderen nu een trucje kunnen
laten zien met een simpel haarelastiekje. Vraag ze
er maar eens naar 

Bowie kwam gelukkig toch weer tevoorschijn!
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