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Parnassys. Het rapport ontvangt u na de
eindgesprekken op 13 juli.

Kalender
06 juli studiedag + teamuitje (alle kinderen zijn
vrij)

Brand / ontruimingsoefening.
Dinsdag 26 juni ging om 10.05 uur het alarm op
school af. Toen de groepen 5 en 6 de school via de
hoofdtrap wilden verlaten, bleek deze
09 juli MR vergadering
niet te kunnen worden gebruikt. Er hing namelijk
09 juli eindgesprekken
een dik touw over de breedte van de trap. De
10 juli eindgesprekken
beide groepen moesten dus omkeren en het
10 juli musical gr. 8A: aanvang 10.00 uur en
gebouw via de andere trap verlaten. Het bleek om
13.30 uur voor belangstellenden
een brandoefening "met hindernis" te gaan.
11 juli musical gr. 8A: aanvang 19.30 uur voor
Binnen vier minuten was de school leeg. Het
genodigden
nalopen van alle lokalen bleek de meeste tijd in
12 juli musical gr. 8B: aanvang 10.00 uur en
beslag te nemen. Al gauw kon het sein "alles
13.30 uur voor belangstellenden
veilig" worden gegeven en konden we weer naar
12 juli musical gr. 8B: aanvang 19.30 uur voor
school toe gaan.
genodigden
Na een half uur was alles weer alsof er geen
13 juli rapporten
13 juli doorschuifmoment 09.00 uur (alle kinderen oefening was geweest en konden we terugkijken
maken kennis met hun nieuwe leerkracht) op een geslaagde oefening.
13 juli workshop Mad Science groep 5A en 5B
Vanuit het team
Bunkermuseum
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
Van de directie
Eindgesprekken
Maandag en dinsdag a.s. voeren de leerkrachten
van groep 1 t/m 7 met de ouders nog de
eindgesprekken. De kinderen zijn hierbij ook
uitgenodigd. In het 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? Ook de uitslagen van de Cito
toetsen worden besproken en de ouders en
kinderen van groep 6 en 7 ontvangen het Citouitstroomprofiel. Alle andere resultaten kunt u
dagelijks volgen via het ouderportaal vanuit

In het kader van het aanbod van de
Bosbeekschool op het gebied van cultureel
erfgoed bezoeken alle groepen ieder jaar een
cultureel erfgoed in de eigen regio. Zo komen alle
leerlingen in de loop van de basisschool carrière
in o.a. de ruïne van Brederode, boerderij Zorgvrij,
Pieter Vermeulen museum, Zee- en
havenmuseum, Buitenplaats Beeckestijn en het
Bunkermuseum. Rondom al deze bezoeken

besteden de leerlingen gedurende een maand
aandacht aan het bijbehorende onderwerp.
Beide groepen 8 zijn afgelopen weken naar het
bunkermuseum in IJmuiden geweest. Na een
mooie fietstocht door de duinen luisterden de
leerlingen van groep 8 vol aandacht naar de
verhalen rondom de bunkers in IJmuiden; er
werden ook 4 bunkers bezocht en ze konden door
een loopgraaf lopen. Het was een interessante
excursie.
Musical groep 8
De leerlingen van groep 8 voeren woensdag- en
donderdagavond de eindmusical op. Iedere
leerling heeft kaartjes ontvangen om ouders,
familie etc. uit te nodigen voor de
avondvoorstelling. Mochten er meer dan
5 belangstellenden zijn, of mocht de
avondvoorstelling niet uitkomen, dan is men van
harte welkom om de dagvoorstelling bij te wonen.
Tijdens de dagvoorstelling komen de andere
groepen kijken zodat de broertjes/zusjes hun
grote broer of zus ook zien spelen.
Dinsdag 10 juli voert groep 8a tweemaal de
musical op: om 10.00 uur en om 13.30 uur.
Donderdag 12 juli voert groep 8b tweemaal de
musical op: om 10.00 uur en om 13.30 uur.
De avondvoorstelling van groep 8a is woensdag 11
juli om 19.30 uur. Groep 8b speelt op donderdag
12 juli om 19.30 uur.

Wil je mee doen, geef je op via Whatsapp.
06-36382899 (David) of 06-41365306 (Thyne)
Kom je 11 juli en het is nog mooi weer...neem
dan een klein waterpistooltje en handdoek mee.
Groetjes van David en Thyne.
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, muziekinstrument
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
Voetballes van Thyne en David uit groep 8
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
De afgelopen weken hebben wij, David en
drankjes betaald kunnen worden. Nieuw dit jaar is
Thyne leuk voetballes gegeven op de
dat er alleen met pin betaald kan worden! De
woensdagmiddag voor de kinderen van groep
volgende hapjes kun je onder andere kopen met
3. We hebben (over)passen, voorzetten,
de muzieknoten: een broodje hamburger, een
aannemen en afpakken geoefend en aan het
einde van de training elke keer een wedstrijdje hotdog, een Santhappertje, een stuk pizza of iets
heerlijks bij de kraam van Pasta Casa. Limonade
gehouden met elkaar. Dit is superleuk om te
kun je gratis tappen uit de limonadetap! Op het
doen.
schoolplein kan er gegeten en gedronken worden.
U mag niet met een alcoholisch drankje van het
Wanneer je het leuk lijkt om mee te doen, kom
dan op woensdag 11 juli van 13.00 uur tot 14.00 schoolplein af!
uur voetballen op het grasveld van het
Er hangt bij elke groep een intekenlijst waarop u
Bickerlaantje. Dit is ook de laatste training voor zich kunt inschrijven om op deze avond even drie
de vakantie. Na de vakantie willen we voor de
kwartier te helpen bij het verkopen van de
groepen 3 t/m 5 weer les gaan geven. Tijdsstip drankjes en/of hapjes. Als er uit elke groep 6
en dag wordt later bekend gemaakt.
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.

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:
- Vrijdag 06-07-2018
- Donderdagmiddag 19-07-2018
Calamiteitendag: vrijdag 20-07-2018
Zomervakantie: 21-07-18 t/m 02-09-18

Mad Science Zomerkamp
Mad Science Zomerkamp, een goed idee!
Pierloop
Geen dag is hetzelfde bij het WEIRD programma
Na 2 jaar afwezigheid gaat de Pierloop dit jaar
van Mad Science. Leer hoe je met huis-tuin-enweer door. Ditmaal op zondag 9 september. Onze keuken materialen de leukste chemische reacties
school doet altijd mee met deze gezellige loop in kan opwekken. Experimenteer bij het aaseter
IJmuiden en traditiegetrouw valt de
jachtspel met je kennis van de dierenwereld.
Bosbeekschool vaak in de prijzen. Er is een 2,5 km Ontrafel als jonge astronaut de mysteries van het
loop en ook een Guppenloop van 650 meter. Deze zonnestelsel en ontdek hoe het menselijk lichaam
laatste loop is voor leerlingen t/m 8 jaar.
functioneert.
Het worden weer waanzinnige dagprogramma's,
met veel experimenten en gezelligheid. Lekker
De inschrijfformulieren dienen samen met het
inschrijfgeld (€ 2,- voor Guppenloop en € 3,- voor veel doen staat voorop, want je leert het meest
wanneer je plezier maakt en zelf ontdekkingen
scholenloop) op 18 juli ingeleverd te zijn. Het
inschrijfformulier kan met het inschrijfgeld in doet. We gaan volop aan de slag met wetenschap
en techniek en natuurlijk gaan we ook naar buiten
een envelop ingeleverd worden bij de eigen
om te spelen en te experimenteren.
leerkracht.
Schrijf nu in voor een week vol activiteiten,
ontspanning en experimenten!
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden
PRAKTISCHE INFORMATIE
kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een
Van 23 juli t/m 30 augustus
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de
Van 9:00 tot 16:00 uur
zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau.
Vier dagen met een eigen thema
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen
Op diverse gave locaties
tijdens de zomervakantie en biedt e-books voor
Professionele begeleiding
het hele gezin. De app is (gratis) te downloaden in
Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar
de APP Store en Google Play Store en is een
Inclusief lunch
zomercadeautje van de bibliotheek. U hoeft
Inclusief experimentjes voor thuis
hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31
Bekijk het digitale magazine
augustus kunnen zowel uw kind(eren) als uzelf
genieten van meer dan 60 e-books. Om het lezen
DE LOCATIES
deze vakantie nog leuker te maken voor uw
Amstelveen - Bibliotheek Amstelveen Stadsplein +
kind(eren), maken ze kans op een iPad mini door
De Boswinkel
uit te leggen wat hun favoriete e-book uit de

Amsterdam - Boerderij Westerpark +
Zimmerhoeve
Castricum - De Hoep
Cruquius - Museum De Cruquius
IJmuiden - BRAK! i.s.m. Pieter Vermeulen Museum
Hoofddorp - Bibliotheek Hoofddorp Floriande
Naarden - Nederlands Vesting Museum
Loosdrecht - Bibliotheek Wijdemeren

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

Heeft u een sporter in huis?

Studiedagen schooljaar 2018-2019:
(alle kinderen zijn dan vrij)
Vrijdag 14 september 2018
Woensdag 14 november 2018
Maandag 28 januari 2019
Vrijdag 15 februari 2019
Maandag 18 maart 2019
Dinsdag 11 juni 2019
Donderdag 11 juli 2019
Calamiteitendag: vrijdag 12 juli 2019

Een naschoolse opvang puur en alleen gericht op
sport en spel in de buitenlucht. Hoe lekker is dat!
Sportfever is een sportieve naschoolse opvang
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
voor kinderen vanaf 4 jaar tot 13 jaar met energie donderdag 19 juli 2018.
voor 10! De locatie is gevestigd in het clubhuis van
sv Terrasvogels aan de sportlaan 3 in SantpoortZuid. Op de Sportfever sportBSO kom je
spelenderwijs in aanraking met heel veel
verschillende sporten. Leer de basistechnieken
van hockey, surfen, dansen, honkbal, tennis,
rugby, paardrijden en nog veel meer sporten!
Nieuwsgierig? Kom gerust een middagje langs om
kennis te maken!
Met sportieve groet,
Duncan Berends
Locatiemanager SportBSO Terrasvogels
sportbsosantpoort@sportfever.nl
023-2100300
Voor volgend schooljaar:
Mad Science komt weer op de Bosbeekschool
met te gekke nieuwe lessen!
Inschrijven kan t/m
11-9-2018. Schrijf alvast in
op nederland.madscience.org
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.

