Nummer 32 /datum: 11-06-2021
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- Maandag 14 juni Rots en watertraining (na
schoolse activiteit)
- Dinsdag 15 juni: workshop schilderen zoals
Rembrandt, groep 7
- Woensdag 16 juni studiedag (Alle kinderen
zijn vrij)
- Donderdag 17 juni schoolreisje
(continurooster voor de groepen 1 t/m 7 –
8.30 uur t/m 14.45 uur)
- Vrijdag 18 juni Rapporten worden
meegegeven
Vanuit de directie:
Donderdag alternatieve schoolreisjes groep 1 t/m 7
Donderdag 17 juni is de dag van het schoolreisje. Die
dag hanteren wij voor de groepen 1 t/m 7 eenmalig
weer een continurooster van 08.30 uur - 14.45 uur.
De groepen 1 t/m 4 gaan deze dag genieten van een
voorstelling, volgen een drama workshop en gaan
ook nog gezellig spelen in een speeltuin. De groepen
5 en 6 gaan een sportieve dag tegemoet bij ‘De
Watergeus’ en groep 7 gaat met de fiets op weg naar
Heemskerk en het zwembad. Natuurlijk hoort daar
een feestelijke lunch bij en sluiten zij de dag af met
een heerlijk ijsje. De groepen 8 zijn gewoon op
school. Zij gaan binnenkort op schoolkamp.
Enquête schooltijden vanuit de oudergeleding van
de MR
U heeft nog deze week de tijd om digitale enquête in
te vullen omtrent het thema schooltijden. Op dit
moment zijn er al 117 reacties. De oudergeleding van
de MR peilt op deze wijze of er behoefte is om
ouders verder te bevragen over een mogelijk
gewenste verandering van de schooltijden. Deze
peiling is gestuurd naar de ouders van de kinderen
van groep 1 t/m 6 en de ouders van de nieuw
aangemelde kinderen.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?i
d=vU0Zu6B9IEiZbARUgSQ27izPhP62jo5Bl7RDGi2Rmh
hUNTU0TEVKSFdVTjRVWkE4VVdPNlo4QTlOTC4u
Wilt u de enquête s.v.p. voor 17 juni 2021 invullen?
De oudergeleding van de MR gaat verder met het
proces als er meer dan 60% aan respondenten
positief reageert. Voor de goede orde vermelden wij
graag nog dat dit sowieso niet eerder actueel wordt
dan schooljaar 2022/2023.
Wat is dat nou? Een kameel op het schoolplein?
Afgelopen week was er plotseling een kameel op het
schoolplein. Tamar Valkenier heeft het boek ‘Fulltime
avonturier’ geschreven naar aanleiding van haar
ondernemende avonturen die zij de afgelopen jaren
heeft beleefd op haar reis over de wereld.
Momenteel wandelt zij met haar kameel Einstein
door heel Nederland om haar boek te promoten. Een
mooi toekomstbeeld voor alle kinderen: Volg je
dromen! Daarnaast maken wij het niet zo vaak mee
dat er een kameel op het schoolplein staat. Die
herinnering zullen de kinderen van de groepen 3 en 4
niet gauw vergeten!

Een vrij en avontuurlijk leven, dat wilde Tamar
Hierbij ontvangt u nogmaals de link voor het invullen Valkenier. In ‘Fulltime avonturier’ lees je hoe ze vol
van de enquête: Een enquête per gezin is voldoende! overtuiging haar veilige bestaan achterliet en op
weg ging.
Op haar achtentwintigste besloot sterrenchef en

recherchepsycholoog Tamar Valkenier afstand te
doen van al haar bezittingen en haar veilige leven.
Ze koos voor het avontuur. Twee jaar lang fietste
ze de wereld rond. Eerst in het 'veilige' Europa en
daarna almaar verder. Ze reisde vier maanden
door Mongolië met haar paard, kameel en hond
en liep 600 kilometer door Jordanië.
Met Miriam Lancewood, bekend van Mijn leven in
de wildernis, doorkruiste Tamar het hooggebergte
van Nieuw-Zeeland, terwijl ze leefden als jagersverzamelaars. Ze werden daar opgezocht door
Floortje Dessing voor haar tv-programma Floortje
naar het einde van de wereld. Tamar Valkenier
blijft op zoek naar nieuwe avonturen. In 'Fulltime
avonturier' doet ze verslag van haar vrije leven.
De kunstklas presenteert zich…
Vandaag hebben de kinderen van de kunstklas hun
werk gepresenteerd. De ouders konden vanaf het
schoolplein de kunstwerken bezichtigen die
tentoongesteld zijn in de gang van de
benedenverdieping. Wij danken juf Judith voor de
begeleiding van deze creatieve naschoolse activiteit.

Gymlessen op maandag
Afhankelijk van het weer, wordt voor de gymlessen
op de maandag op de dag zelf besloten of de
leerlingen binnen (in gymkleding) of buiten (in
gewone kleding) gym hebben. Het is daarom handig
dat de leerlingen van groep 3 t/m 6 op de maandagen
zowel hun gymkleding bij zich hebben als gemakkelijk
zittende kleding dragen (en geen slippers). Denkt u bij
zonnig weer aan zonnebrand? Voor het halen of
brengen verandert er niets voor de ouders.
Mad Science
Mad Science is een naschoolse activiteit waarbij de
kinderen allerlei proefjes doen op het gebied van
wetenschap en techniek. Ze hebben laatst een
thermometer nagebouwd en ze hebben een
vulkaanuitbarsting nagebootst.

Virtuele tour Bosbeekschool

Vakantierooster 2021-2022 (Alvast voor uw agenda)
Herfstvakantie 18-10-21 t/m 22-10-21
Kerstvakantie 27-12-21 t/m 07-01-22
Voorjaarsvakantie 21-02-22 t/m 25-02-22
Tweede Paasdag 18-04-22
Meivakantie 25-04-22 t/m 06-05-22
Hemelvaart 26-05-22 t/m 27-05-22
Pinksteren 06-06-22
Zomervakantie 18-07-22 t/m 26-08-22

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 18
Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u juni 2021
altijd delen met uw vrienden of kennissen.
https://www.360superview.nl/VTbosbeekschool/ind
ex.htm

Bijzondere activiteiten: Misschien iets voor u of uw
kind…

Vakantierooster 2020-2021
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 aug. 2021
Studiedagen schooljaar 2020-2021. Alle kinderen
zijn dan vrij.
woensdag 16 juni 2021
donderdag 08 juli 2021 (studiemiddag!)
vrijdag 09 juli 2021 (vrij voor alle kinderen)

