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Nieuwsbrief 4
Studiedag leerkrachten
OPO IJmond. Leerlingen zijn vrij!
NIO afname gr. 8
Start Kinderboekenweek
Thysse’s hof gr. 6B
Gr 1-2 excursie naar tandarts
Bibliotheek bezoek gr. 3 en 4
Vergadering MR 19.30 u
Kijkavond Kinderboekenweek
17.30-18.30u
Nieuwsbrief 5 en start vakantie

OR vergadering
Nieuwsbrief 6 mee
Rapport 1 mee
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
Verhuizing. De kinderen zijn vrij!
Verhuizing. De kinderen zijn vrij!
Verhuizing. De kinderen zijn vrij!
Studieochtend, de kinderen zijn
vrij tot 13.00u!
Opening nieuw gebouw 13.00u
Bezoek Mendelcollege gr. 8
Nieuwsbrief 7 mee

De opbrengst van deze verkoop zullen we
gebruiken om allerlei nieuw materiaal voor onze
school aan te schaffen. Wij hopen dan ook op een
goede verkoop.

Studiedag maandag 5 oktober
Maandag zullen alle medewerkers van OPO
IJmond in het Telstar Stadion werken aan de
kernwaarden en uitgangspunten van het
Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2016-2020.
Deze uitgangspunten zullen we dan als team van
de Bosbeekschool vertalen naar onze visie en
missie. Tevens zal er een basis gelegd worden voor
ons nieuwe schoolplan 2016-2020.

Nieuwsbrief
Na de verhuizing zal de Nieuwsbrief op de
donderdag verstuurd worden.

Stepjes
We constateren dat er kinderen zijn die hun stepje
met een slot aan het hek (bij de doorgang naar de
fietsenstalling) plaatsen. Hierdoor wordt een
goede doorgang van en naar het schoolgebouw
belemmerd. Wij vragen u nogmaals om de stepjes
weer mee naar huis te nemen (als u uw kind
brengt en haalt) of uw kind niet met de step naar
school te laten gaan.
Van het team

Kinderboekenweek 2015
Van woensdag 7 oktober t/m 18 oktober is de
kinderboekenweek met het thema 'Raar maar
Van de directie
waar'. Tijdens deze kinderboekenweek draait alles
Beste ouders,
Op donderdag 15 oktober hebben wij als afsluiting om techniek, wetenschap en ontdekken.
Natuurlijk zal er ook veel gelezen en voorgelezen
van de Kinderboekenweek een kijkavond
worden. We hopen natuurlijk dat er thuis ook
georganiseerd. Op dat moment kunt u het werk
extra veel voorgelezen wordt in deze periode!
bekijken dat uw kind in het kader van de
Kinderboekenweek heeft gemaakt.
7 oktober opening Kinderboekenweek
Deze kijkavond is van 17.30-18.30u.
Tijdens dit moment zullen wij ook materialen van Woensdagochtend om 8:30 uur opent juf Erna op
het schoolplein de Kinderboekenweek. Daarna
school (denk aan ontwikkelingsmateriaal voor
zingen alle leerlingen het lied “Raar maar waar” en
kleuters, spelletjes, bouwmateriaal etc.)
verkopen. Deze materialen staan dan uitgestald in laten ze de daarbij behorende ingestudeerde dans
zien! Vanaf 8:15 uur staan alle leerkrachten op het
ons TSO lokaal (in de kleutergang).

schoolplein en kunnen de leerlingen bij hun eigen
leerkracht en klasgenootjes gaan staan. De
kinderen mogen deze dag in het zwart / wit
gekleed naar school komen of verkleed gaan als
een professor, onderzoeker enz. Alle ouders en
belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om te
blijven luisteren en kijken; meedansen mag
natuurlijk ook! (Als het regent dan kan het zingen
en dansen op het schoolplein helaas niet door
gaan).
OPROEP van de Ouderraad
15 oktober wordt de Kinderboekenweek weer
feestelijk afgesloten met een kijkavond. Tijdens
deze avond kunnen we de kunstwerkjes van de
kinderen bewonderen. Maar daarnaast
organiseert de Ouderraad dit jaar ook een
boekenmarkt.
Heeft u nog uitgelezen boeken in de kast staan;
doneer ze dan aan de Bosbeekschool! Alle
boeken, mits in goede staat, zijn van harte
welkom.
Tijdens de kijkavond zullen de boeken verkocht
worden door leerlingen uit groep 8. Met de
opbrengst van de boekenverkoop zal de
Bosbeekschool nieuwe leesboeken voor de
kinderen aanschaffen.
Tussen 2 en 12 oktober kunnen de boeken
worden ingeleverd bij de leerkracht.
Alvast bedankt!

Sparen voor de schoolbibliotheek!
Bij Bruna kun je tijdens de Kinderboekenweek
sparen voor de schoolbibliotheek.
Hoe werkt het?
Koop een kinderboek bij Bruna tijdens de
Kinderboekenweek van 7 t/m 18 oktober en lever
de kassabon in op school bij de leerkracht.
De school verzamelt alle kassabonnen en levert
deze in bij een Bruna filiaal. De school mag dan bij
Bruna voor 20% van het totale kassabonbedrag
leesboeken uitzoeken!
Wij ontvangen heel graag uw kassabonnen.
Bij het Total tankstation is deze periode ook een
spaaractie voor kinderboeken van Tosca Menten.
Vorig jaar hebben we van verschillende ouders
boeken in het kader van deze actie mogen
ontvangen. Ook dit jaar zijn de boeken van deze

spaaractie van harte welkom op school.

DE punten gevraagd voor de rekenles
Om het rekenen tot 1000 in groep 6 te
automatiseren, zijn we op zoek naar Douwe
Egberts-punten.
De punten gaan we sorteren. En d.m.v. handig
rekenen gaan we bundels maken van 1000
punten.
Daarna willen we de punten graag gebruiken voor
de aanschaf van nieuwe DE-mokken.
Heeft u nog koffiepunten van DE in uw keukenlade
of keukenkastje liggen? Wij zijn er blij mee!
U kunt de koffiepunten inleveren bij de leerkracht
van uw kind of rechtstreeks bij juf Cindy of juf
Karin.
Op bezoek bij Thijsse’s hof
Groep 6a heeft afgelopen dinsdag het eerste
bezoek gebracht aan Thijsse’s hof, op de fiets!
De leerlingen hebben daar het herfstpad gelopen
en veel ontdekt over de natuur in de herfst.
Zij kregen van de medewerksters de opdracht mee
vooral goed te luisteren, te voelen en te kijken. En
dat is gelukt!

