Nummer 33 /datum: 18-06-2021
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- Vrijdag 18 juni rapporten worden
meegegeven
- Vrijdag 18 juni formatieplaatje komend
schooljaar wordt gedeeld met alle ouders
- Maandag 21 juni Rots en watertraining
(naschoolse activiteit)
- Maandag 21 juni t/m woensdag 23 juni
schoolkamp groepen 8 op Texel
- Maandag 21 juni t/m vrijdag 2 juli:
eindgesprekken
- Woensdag 23 juni Mad-Science (naschoolse
activiteit)
- Donderdag 24 juni groep 6 naar Thijses Hof
- Donderdag 24 juni ouderinitiatief
‘vergroenen schoolplein’ (online
bijeenkomst)
- Vrijdag 25 juni: groep 7 naar Beeckestijn
- Vrijdag 25 juni nieuwsbrief

Formatie
Vandaag ontvangen alle ouders een overzicht van de
groepen en de groepsverdeling voor komend
schooljaar. Mede dankzij de NPO gelden kunnen we
toch nog 11 groepen komend schooljaar formeren.
Het formatieplaatje is ter advies gedeeld met de MR.
Jaarlijks kijken wij wat goed is voor alle kinderen en
sluiten wij de extra ondersteuning aan op de
onderwijsbehoeften van de verschillende groepen.
Rapporten
Vandaag ontvangen de kinderen hun rapport. De
rapporten worden de komende weken nog
besproken met de ouders (en de kinderen) tijdens de
eindgesprekken.

Enquête schooltijden vanuit de oudergeleding van
de MR
Er zijn 138 reacties ontvangen op de digitale enquête
vanuit de oudergeleding van de MR met als thema
schooltijden. Dank u wel voor uw reacties.
De oudergeleding van de MR zal op de eerstvolgende
MR vergadering de uitkomsten en de mogelijke
vervolgacties bespreken en vervolgens de uitslag
Belangrijke data:
- Vrijdag 2 juli 09.00 uur ‘doorschuifuurtje’ (we delen met alle ouders.
nemen alvast even plaats in de groepen van
Schoolreisjes
volgend schooljaar)
De groepen 1/ 2 gingen met z'n allen lopend naar De
- Maandag 5 juli musical groep 8A
speeltuin in Santpoort. Wat gezellig om daar met al je
- Dinsdag 6 juli musical groep 8B
- Woensdag 7 juli alternatief pleinfeest voor de vriendjes en vriendinnetjes te spelen! Tijdens de
terugreis hebben we heel hard gezongen!
kinderen (onder schooltijd)
Op school gingen we met elkaar in de klas lunchen:
- Donderdag 8 juli 12.05 uur uitluiden van de
patat!
kinderen uit groep 8
In de middag keken we naar de voorstelling “Mia en
- Donderdag 8 juli 12.15 uur: start
het bange mannetje”. We mochten meedansen om
zomervakantie voor alle kinderen.
de haaien te verjagen, gelukkig liep alles weer goed
Vanuit de directie:
af! Het was een geslaagde dag.
Personele zaken:
Meester Sonny is geslaagd!
Meester Sonny heeft zijn PABO diploma gehaald! Wij
feliciteren meester Sonny met dit mooie resultaat!
Op dit moment geeft meester Sonny op maandag en
vrijdag bij ons op school les en de overige dagen in
Wageningen. Daar ligt dan ook zijn toekomst.
Meester Sonny gaat aan het einde van het schooljaar
wonen en werken in Wageningen. Wij wensen
meester Sonny heel veel succes!

De groepen 3, 3 / 4 en 4 begonnen de ochtend met
de voorstelling 'Mia en het bange mannetje'. De
kinderen hebben hier echt van genoten. Er werd ook
veel gelachen. Vervolgens hebben we per groep een
workshop drama gevolgd. Het leuke hieraan was dat
de actrice van de voorstelling dit verzorgde. De
kinderen gingen o.a. op reis naar verschillende
plekken en moesten aan elkaar uitbeelden waar ze
dan waren. In de klas hebben we gesnoept (cake
versierd), we hebben buiten gespeeld en als lunch
hebben we patatjes gegeten in de klas. Daarna zijn
wij ook naar de speeltuin gewandeld en hebben de
kinderen zich daar heerlijk vermaakt. Echt een top
dag!

Schoolreisje de Watergeus groep 5 en 6
Het was echt heel leuk op schoolreisje, groep 5 en 6
gingen naar de Watergeus. Daar waren allemaal
leuke activiteiten. Dat waren: vlotten bouwen,
katapult maken (en schieten), boogschieten (voor
groep 6) en steppen (voor groep 5) Dit was geen
activiteit maar het was echt heel leuk: zwemmen!
Groep 5 en groep 6 zwommen daar in het meer en
sprongen van een best hoge brug. En trouwens, bij
het vlotten bouwen ging iets mis.....: Feline van groep
6 had een vlot gemaakt en toen in het meer ging
Felines en Sinnes deel van het vlot schoot los en
vielen ze in het water. Feline ging kopje onder, ze was
best diep onder water en was erg in paniek. Toen ze
weer boven kwam, zag ze ook dat Sinne in het water
was gevallen.
Jongens die op de kant stonden die zagen ons en
sprongen in het water en kwamen ons helpen. Toen
we aan land waren moesten we ons vlot uit elkaar
halen. Ondertussen bouwde groep 5 katapulten en
de andere helft ging steppen. Nadat allemaal kregen
we een drankje met een lekker koekje. Toen we klaar
waren met dat lekkers gingen we weer verder. Groep
6 ging pijl en boog schieten en de ene helft van groep
5 ging nu katapulten bouwen, de andere helft ging
vlotten bouwen. Een meisje uit groep 5 sprong van
het vlot af en het duurde zeker 5 minuten voordat ze
er weer op was. Daarna gingen we zwemmen en

sprongen we van de bruggen af. Daarna kregen we
nog friet en een ijsje. Het was een topdag!
Door: Feline Tasseron gr 6 en Juliette Meyer-Luesink
gr 5.

Woensdag 7 juli: feestochtend voor alle kinderen
De ouderraad is blij dat ze eindelijk weer een feest
kunnen organiseren! Dit jaar kan er helaas nog geen
groots Pleinfeest komen, maar de OR is wel druk
bezig met het bedenken van een gezellige
feestochtend voor alle kinderen!
Binnenkort komt hierover meer informatie.
Schoolhockeytoernooi
Op de valreep is er toch nog een sporttoernooi dit
jaar. Op woensdag 30 juni is er een hockeytoernooi
op de velden van Strawberries voor de groepen 5 t/m
8. De leerlingen die belangstelling hebben, krijgen
een inschrijfformulier mee en dit dient dinsdag 22
juni weer ingeleverd te zijn.
Lekker lezen in de vakantie net de bibliotheek-app!
Boek ’n Trip komt eraan! Met deze zomeractie van
Jeugdbibliotheek kunnen kinderen de mooiste
verhalen beleven tijdens de zomervakantie. Gewoon
op een telefoon of tablet. Ze downloaden simpelweg
de leukste e-books en luisterboeken met de gratis
online Bibliotheek-app. Ook als ze nog geen lid zijn
van de bieb. Dit jaar zijn de zorgen over
leesvaardigheid van kinderen extra groot vanwege
achterstanden door de lockdowns. Daarom is

doorlezen tijdens de vakantie extra belangrijk en dat
kan gemakkelijk via de online Bibliotheek-app!

Basketbal 3x3 tournament

Lekker lezen op vakantie.
Onderweg in de auto luisteren naar het verhaal van
Mees Kees? Of vanuit de luie strandstoel op digitaal
avontuur met De regels van Floor? Met de
zomeractie is het wel heel gemakkelijk: je leerlingen
downloaden simpelweg de leukste lees- en
luisterboeken op een telefoon of tablet met de online
Bibliotheek-app.
Hoe werkt Boek ’n Trip.
- Lezen via de online Bibliotheek-app (Android
en iOS)
- 10 e-books en 10 luisterboeken per leerling
- Elk boek drie weken lenen
- Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31
augustus
- Speciale selectie zomerboeken per
leeftijdscategorie
- Toegang tot duizenden jeugdtitels
- Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis
en op vakantie
- Geen boetes als boeken te laat worden
ingeleverd
Meer informatie over Boek 'n Trip vind je hier
Het actieabonnement is heel laagdrempelig voor
leerlingen en ouders want ze hoeven niet speciaal
naar de bibliotheek en zelfs geen lidmaatschap af te
sluiten. Zo komen ze ontspannen en belezen weer
terug op school en voorkom je een terugval in het
AVI-niveau. Ook voor leerlingen die al wél lid zijn van
de bieb staan dezelfde leuke boeken klaar om deze
zomer door te kunnen lezen.
Alvast een hele fijne zomer gewenst,
Jeugdbibliotheek.nl

Voor meer informatie:
https://forms.gle/3cXRg6CABM5JBaj97
Virtuele tour Bosbeekschool

Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u
altijd delen met uw vrienden of kennissen.
https://www.360superview.nl/VTbosbeekschool/ind
ex.htm

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

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 25
juni 2021

