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speciaal nog even terug op deze bijzondere
momenten.

Kalender
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
Formatie en personele zaken
De formatie is rond. U heeft allemaal het overzicht
ontvangen. We heten juf Antoinette de Bruijn, juf
Lindy Joosten en juf Karien Stelleman van harte
welkom op de Bosbeekschool. Afgelopen week
hebben we met elkaar afscheid genomen van juf
Brenda, juf Marijke, juf Marja, juf Annouck en juf Lokaalverdeling komend schooljaar
Cindy. Wij wensen hun veel succes!
Komend schooljaar is de volgende lokaalindeling:
Beneden verdieping:
Juf Gytha Funke zal als onderwijsassistent
Groep 1/2C
tegenover groep 1/2B
verbonden blijven aan de Bosbeekschool. Ook
Groep 7
tegenover groep 1/2A
Myriam van der Plas zal als onderwijsassistent bij
ons op school gaan werken. Zij is al bekend bij de Bovenverdieping bij de trap van de hoofdingang:
kinderen als TSO-medewerker vanuit Partou. Een Groep 3A naast groep 3B
onderwijsassistent ondersteunt in de groep of
Lange gang:
werkt met kleine groepjes kinderen buiten de
Groep 4 naast groep 5
groep. Ook kan het zo zijn dat de
Bij de trap:
onderwijsassistent een groep overneemt, zodat de Groep 6A
tegenover groep 6B
groepsleerkracht even vrij geroosterd kan worden. Groep 8
tegenover het TSO/BSO lokaal
Beau Harkmans zal haar lio-stage bij ons op school Verhuizing tafels en stoelen
lopen. Zij zal ingezet worden in de groepen 1/2.
Op woensdagochtend 18 juli gaan we al de tafels
en de stoelen verhuizen. Aanvang 09.00 uur. Heeft
De musicals
u tijd om even te helpen, dan bent u van harte
Wat hebben we toch een kanjers in de groepen 8! welkom. (We verzamelen in groep 7)
De twee musicalavonden waren echt om te
genieten. Één musical en toch iedere avond
anders. Er was hard aan gewerkt en het resultaat
mocht er zijn; fantastisch acteertalent en prachtig
gezongen. Super!
Trots kunnen we terugkijken op twee fantastische
avonden. In de volgende nieuwbrief blikken we

Gevonden voorwerpen
Vanaf maandag zullen we de gevonden
voorwerpen weer uitstallen op de tribune. We
bewaren de spullen tot donderdagmiddag.
Vanuit het team
Naar de Gamma!
Op vrijdag 29 juni ging groep 1/2b op bezoek bij
de Gamma in Velserbroek.
Met een envelop op zak gevuld met drie
zoekkaarten, een koopopdracht en een aantal
euro’s gingen de kinderen in kleine groepjes de
Gamma verkennen.
Op zoek naar verschillende artikelen zoals
schroeven, de combinatietang, isolatie,
timmermanspotloden etc.
Daarna moest er 1 artikel worden gekocht, en dus
ook betalen bij de kassa!
En ja! Daar krijg je dan ook een mooie Gammaballon! Wat een feest!

Alle gekochte artikelen zijn in de klas besproken.
“Waar gebruik je het voor?, Waarom is het
timmermanspotlood nu eigenlijk plat?, Hoe duur
was de verfroller?, Hoe lang is de duimstok, en
waarom heet hij zo?” We hebben veel geleerd!
De kinderen spelen nu met de gekochte artikelen
in de “klushoek”.

Woensdag 18 juli Pleinfeest 2018!
Fijn dat veel ouders zich hebben inschreven om te
helpen tijdens het pleinfeest!
Maandag 16 juli hangt in de hal het overzicht
waarop u kunt zien hoe laat en waar u bent
ingedeeld. Uw kind krijgt het overzicht ook nog
mee naar huis.
Het Open Podium heeft nog een aantal plaatsen
vrij, dus wil je tijdens het pleinfeest zingen,
dansen, een muziekinstrument bespelen, etc. geef
je dan 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.
Maandag 16 juli hangt dan in de hal het overzicht
waarop je kunt zien hoe laat je ongeveer mag
optreden!
De groepen 1 t/m 7 treden deze avond allemaal
op met hun klas. We zijn al flink aan het oefenen!
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! We verklappen alvast een
paar spelletjes: “Piraat koppen gooien”, “een
bibberspiraal” en “ballon knal!”
De aftekenkaart moet je woensdagmiddag 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: Poffertjes, 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 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.
Laten we er met z’n allen een gezellige afsluiting
van ons muzikale schooljaar van maken!

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.
Bij regen kan het Pleinfeest helaas niet doorgaan
(check dan even uw schoolmail)

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
Amsterdamse waterleidingduinen.
inschrijfgeld (2,- voor Guppenloop en 3,- voor
Vandaag was groep 4 naar de AWD. De kinderen
scholenloop) in een envelop bij de eigen
hebben veel geleerd over de waterkringloop. Ook leerkracht ingeleverd worden vóór 20 juli. Voor de
leerden zij water zuiveren en hebben ze hertjes en deelnemers wordt op vrijdag voor de loop ook nog
konijnen gezien. Het was een leuke leerzame
een gezellige training door de sportcommissie
ochtend.
aangeboden.
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden
kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de
zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen
tijdens de zomervakantie en biedt e-books voor
het hele gezin. De app is (gratis) te downloaden in
de APP Store en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de bibliotheek. U hoeft
hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31
augustus kunnen zowel uw kind(eren) als uzelf
genieten van meer dan 60 e-books. Om het lezen
deze vakantie nog leuker te maken voor uw
kind(eren), maken ze kans op een iPad mini door
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.
Vanuit de TSO
In de bijlage een speciaal bericht vanuit de
TSO/Partou. Met o.a. een verslag van een
kinderenquête en een oproep voor vrijwilligers!
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

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.

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
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 19 2018.

