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Het schoolkamp op Texel was Top!

Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- Maandag 28 juni diploma uitreiking Rots en
watertraining (naschoolse activiteit, één
ouder per kind mag komen kijken)
- MR vergadering: 19.30 uur
- Maandag 28 juni t/m vrijdag 2 juli:
eindgesprekken
- Woensdag 30 juni Mad-Science (naschoolse
activiteit)
- Vrijdag 2 juli 09.00 uur ‘doorschuifuurtje’ (we
nemen alvast even plaats in de groepen van Texel
Het schoolkamp op Texel was leuk. We gingen met de
volgend schooljaar)
boot naar Texel. Daar hebben we fietsen gehuurd.
We gingen naar de Stolp fietsen en daarna naar de
Belangrijke data:
schapenboerderij. Daar waren, schapen, kippen,
- Maandag 5 juli musical groep 8A aanvang
varkens, kalfjes, kuikentjes, cavia's en honden. We
19.30 uur
mochten de dieren aaien. De honden gingen de
- Dinsdag 6 juli musical groep 8B aanvang
schapen in een hok brengen. Daarna gingen we terug
19.30 uur
naar de Stolp. We gingen onze kamer inrichten. Ik
- Woensdag 7 juli onthulling
sliep met Matz, Alec, Kik, Naut en Quin op de kamer.
kinderboekenhotel 12.15 uur
- Woensdag 7 juli alternatief pleinfeest voor de We hadden het heel gezellig op onze kamer. We zijn
ook naar Ecomare gegaan en naar het strand. Ik heb
kinderen (onder schooltijd)
ook nog gezwommen in de zee. Het was super
- Donderdag 8 juli 12.05 uur uitluiden van de
koud! De laatste dag zijn we in Den Burg geweest
kinderen uit groep 8
even shoppen. Toen gingen we weer naar de boot.
- Donderdag 8 juli 12.15 uur: start
Onderweg ging Bowie haar fietsketting kapot. Ik heb
zomervakantie voor alle kinderen.
die nog gemaakt! Daarna ging die toch weer kapot. Ik
was niet moe! Tijn groep 8B
Vanuit de directie:
Corona
We zijn als school blij dat er weer een aantal
versoepelingen ook voor het basisonderwijs zijn
gerealiseerd. Omdat de vakantie over twee weken
begint handhaven wij nog wel even de aparte in- en
uitgangen. Ouders mogen op afspraak in school. Voor
de kinderen en de ouders van groep 8 is het heel fijn
dat we de musical met ouders in school mogen
organiseren. Wel moeten wij rekening blijven houden
met de 1,5 meter afstand tussen de volwassenen.

Lammetjes aaien
De lammetjes waren heel erg schattig en zeker de
moeite waard om er heel lang voor te fietsen. Je
mocht alles aanraken maar dan op een voorzichtige
manier. Je mocht ook zelfs met een lammetje
knuffelen of een cavia vasthouden. Er was ook een
heel erg raar maar leuk geitje, die ging bijvoorbeeld
op een anders geit z’n rug om dichter bij mensen te
kunnen komen. Een ding ben ik wel heel erg trots op,
ik heb een kip kunnen vasthouden, vooral omdat ik
heel lang geleden bang was van kippen. Het was ook
een hele zachte kip, soms werd het een beetje druk
maar verder ging het goed. Iedereen moest toen naar
huis en hoewel ik de kip zal missen (die ik Sterald heb
genoemd) ging ik terug naar de Stolp en voelde ik mij
heel erg cool. Melissa groep 8B

Texel
We waren op weg naar Texel. Toen we voor de boot
waren moesten we wachten totdat de boot er was.
De boot was best groot de boottocht was best wel
leuk. We zagen veel meeuwen op de boot. Toen we
van de boot afgingen gingen we fietsen huren en
gingen we naar onze huis toe daar was het best wel
groot. Het weer was wel slecht we hebben vanavond
rond 12 uur een dropping gedaan en ik vond dat heel
leuk om te doen. De eerste nacht was best wel goed
gegaan en toen in de ochtend deden we ochtend
gym. We gingen in de middag naar een zeehonden
centrum en mochten we achter de schermen kijken
we zagen best wel veel zeehonden en was echt heel
leuk. Daarna gingen we naar het strand en heb ik nog
in de zee gezwommen het was wel koud. In de avond
hadden we casinoavond gedaan en het was
echt superleuk ik had best veel fiches om snoep te
kopen. In de ochtend werden we wakker gemaakt
met pannen ik vond het best wel grappig maar de
andere waren wel kapot moe. We gingen toen naar
het bos en deden we levend Stratego en toen ging ik
ook nog naar het uitzichttoren rennen. Daarna gingen
we fietsen naar de boot en waren we weer terug op
school en daarna mochten we naar huis. Kik groep 8B
In de volgende nieuwsbrief een paar verhalen van
groep 8A
Woensdag 7 juli: zomerfeest op de Bosbeek!
De Bosbeekschool zou de Bosbeekschool niet zijn als
we dit toch wel gekke ‘Corona schooljaar’ niet op een
superleuke manier zouden afsluiten. Helaas niet met
een pleinfeest voor iedereen, maar wel met een
spetterend zomerfeest voor de kinderen!
Woensdagochtend 7 juli, onder schooltijd (8:30 uur
tot 12:15 uur), gaan we fantastisch leuke dingen
doen. De Ouderraad heeft een gevarieerd
programma bedacht. Wat staat er op de planning:
● groepen 1/ 2: optreden van een goochelaar en een
theaterworkshop;
● groepen 3, 4, 5 en 6: leer freerunnen met Munki
Motion onder begeleiding van professionele
freerunners! Trek vooral sportieve kleding aan, geen
teenslippers! Activiteit tussendoor: happy stones
maken in de klas onder begeleiding van Artwise;
● groepen 7 en 8: maak je eigen graffiti schilderij!
Voor alle kinderen geldt: trek je oudste kleding en
schoenen aan, dus zeker weten dat het vies mag
worden!

● voor alle kinderen is er popcorn en er komt een
ijskar!

Het actieabonnement is heel laagdrempelig voor
leerlingen en ouders want ze hoeven niet speciaal
naar de bibliotheek en zelfs geen lidmaatschap af te
N.B. alle activiteiten kunnen uit het budget van de
sluiten. Zo komen ze ontspannen en belezen weer
ouderbijdrage betaald worden, omdat diverse
terug op school en voorkom je een terugval in het
activiteiten niet door konden gaan vanwege Corona. AVI-niveau. Ook voor leerlingen die al wél lid zijn van
de bieb staan dezelfde leuke boeken klaar om deze
Schoolhockeytoernooi
zomer door te kunnen lezen.
Op woensdag 30 juni is er een hockeytoernooi op de
Alvast een hele fijne zomer gewenst,
velden van Strawberries voor de groepen 5 t/m 8. De
Jeugdbibliotheek.nl
Bosbeekschool doet met 3 teams mee. Wij wensen
iedereen veel plezier en heel veel succes!
Basketbal 3x3 tournament
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!
Voor meer informatie:
Lekker lezen op vakantie.
https://forms.gle/3cXRg6CABM5JBaj97
Onderweg in de auto luisteren naar het verhaal van
Mees Kees? Of vanuit de luie strandstoel op digitaal
Virtuele tour Bosbeekschool
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

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 2 juli
2021

