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Kalender
3 okt. Ouderavond Vreedzame School
4 okt. Start Kinderboekenweek
5 okt. Landelijke stakingsdag PO
6 okt. Tekenlessen Ludie gr. 5B en 6
6 okt. Mad Sciense (les 3)
9 okt. Kennismakingsochtend nieuwe ouders
09.00 – 10.00 uur.
9 okt. Muzieklessen jantje
10 okt. Infoavond MR leden (VOO)
10 okt. Verzetsmuseum gr 8A
12 okt. GMR vergadering
13 okt. Tekenlessen Ludie gr. 7 en 8A
13 okt. Nieuwsbrief 5
17 okt. Nio toets gr.8
18 okt. Bollen planten gr. 5 en 6
18 okt. Opruimmiddag (team en evt. vrijwilligers)
19 okt. Afsluiting Kinderboekenweek 15.00 uur
20 okt. Tekenlessen Ludie gr. 8B
20 okt. Speelgoedochtend groep 1/2
23 okt start Herfstvakantie
27 okt. Einde herfstvakantie
31 okt. Verzetsmuseum gr 8B

Kinderboekenweek actie!
Sparen voor je schoolbieb…

We kunnen als school gratis boeken voor de
schoolbibliotheek verdienen via de Bruna. Een
mooie actie waarbij we uw hulp zeker kunnen
gebruiken. Dit zijn de spelregels:
- koop van 4 t/m 15 oktober 2017 je
favoriete kinderboek bij Bruna
- lever je kassabon in bij meester Wouter
- de Bosbeekschool mag dan voor 20% van
het totaalbedrag aan kassabonnen,
boeken uitzoeken bij Bruna.
Alvast dank voor uw medewerking en
ondersteuning.

Vanuit de MR
Hallo allemaal!
Mijn naam is Kim Blokker-van Vuuren en ik ben
Informatieavond PO/VO
sinds begin dit schooljaar lid van de MR.
Beste ouders en kinderen van groep 8, dank voor
Ik heb 3 kinderen, waarvan 2 reeds op de
jullie aanwezigheid bij de start van dit bijzondere
Bosbeekschool zitten en de jongste zal over
proces. Het zoeken naar een V.O. school die echt
enkele jaren volgen. Zelf ben ik vroeger leerling op
bij jou past en waarbij je de komende jaren met
de Bosbeekschool geweest en ik draag de school
een goed gevoel en met mooie resultaten richting
daarom dan ook een zeer warm hart toe. De
kunt geven aan jouw toekomst is een zorgvuldig
Bosbeekschool is een fijne en leerzame plek voor
proces. Met elkaar zoeken we naar een school die
kinderen. Hier wordt hard gewerkt en daar wil ik
bij jou past. Zijn er vragen? Kom gerust even langs.
graag een steentje aan bijdragen. Ik kijk ernaar uit
Wij wensen alle kinderen en hun ouders de
om mee te kunnen denken, stemmen en beslissen
komende periode heel veel succes!
als lid van de MR.
Van de directie

Vanuit het team
Aanmelden broertjes/zusjes
Om een goede inschatting te maken van het
aantal leerlingen de komende jaren, is het voor
ons prettig om te weten welke leerlingen we nog
kunnen verwachten. Als uw nog niet schoolgaande
zoon of dochter niet ingeschreven staat op school,
wilt u deze dan bij ons aanmelden?
Het aanmeldformulier kunt u op onze website
vinden.
Kinderboekenweek 2017
Woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek
met het thema Griezelen onder het motto
Gruwelijk eng!
Op het schoolplein starten alle kinderen en
leerkrachten van de Bosbeekschool deze dag met
de openingsdans op het lied “Gruwelijk eng” dat
speciaal voor deze kinderboekenweek geschreven
is. Iedereen is van harte welkom om even op het
schoolplein te blijven kijken. De kinderen mogen
deze dag gruwelijk eng verkleed naar school toe
komen!
Van 4 oktober t/m 19 oktober zal er in de klassen
aandacht besteed worden aan de
Kinderboekenweek. Zo gaan bijvoorbeeld de
kinderen uit groep 6 t/m 8 zelf een ‘griezelig
verhaal ‘ schrijven dat ze mogen voorlezen in de
groepen 1 t/m 5.
Donderdagmiddag 19 oktober is de afsluiting van
de Kinderboekenweek. Iedereen is uitgenodigd
om tussen 15:00 uur en 15:30 in de klassen te
komen kijken, luisteren en griezelen bij alles wat
er in deze kinderboekenweekdagen is gemaakt.
Natuurlijk hopen we dat er in deze periode thuis
ook veel spannende verhalen voorgelezen gaan
worden!
Ouderavond De Vreedzame school

De informatieavond vindt plaats op dinsdag 3
oktober. De ouderavond start om 19.30
(inloop met koffie/thee om: 19.15 uur)
Het programma bestaat uit de presentatie van de

heer Scheltema (Hij begeleidt ons team bij het
implementatieproces van de Vreedzame School),
waarna de ouders naar de klassen van hun kind
gaan. Hier bieden de leerkrachten de ouders een
les “ Vreedzame School” aan. Elk kind heeft voor u
als ouder “een opsteker” gemaakt, die op school
klaar ligt.
Wanneer u meerdere kinderen op school heeft,
zult u een keuze moeten maken in welke klas u de
les gaat volgen. Na afloop kunt u de opsteker van
uw (andere) kind in de klas ophalen, en er eentje
terugschrijven.
In verband met onze voorbereiding zouden we
graag willen weten hoeveel ouder(s)/ verzorger(s)
we op deze avond kunnen verwachten. We
zouden het op prijs stellen als u dit op de
intekenlijst bij de klas van uw kind wilt aangeven.
We zien u graag tegemoet op deze avond!
Mad Science
Leerlingen die op vrijdagmiddag aan mad science
meedoen hebben op hun eerste dag met groot
enthousiasme een raket gebouwd.

Sport
We hebben voldoende leerlingen om 2
volleybalteams in te schrijven. Dit kan echter
alleen als er een begeleider per team is. Dus graag
een reactie bij de eigen leerkracht!
Voor het korfbalteam was er wel een begeleider,
dus die zijn al ingeschreven. Voor
belangstellenden is er een korfbalclinic op 5
oktober in sporthal Zeewijk van 18.00-20.00.
Hierover volgt nog nader bericht.
In de herfstvakantie is er ook nog een “mega sport
mix” op 23 oktober, ook in sporthal Zeewijk.
Informatie hierover hebben alle leerlingen reeds
ontvangen. Kosten bedragen €2,-.
En nog meer sport in de herfstvakantie:
Donderdag 26 oktober vindt er in Nederland een

unieke voetbaltalentendag plaats voor jongens en
meiden van 7 tot en met 12 jaar. Voetballende
Bosbeek-kids opgelet! Op donderdag 26 oktober
wordt bij RKVV Velsen aan de Wolff en Dekenlaan
in Driehuis de Noord-Hollandse selectiedag
gehouden. In de ochtend (09.00 uur – 12.30 uur)
strijden kinderen in de leeftijdscategorie 7-9 jaar
voor een plekje in de finale, ’s middags (13.00 uur
– 16.30 uur) zijn de kinderen uit de
leeftijdscategorie 10-12 jaar aan de beurt. De
uiteindelijke winnaars plaatsen zich voor het
Panna! Sterrenteam en spelen in mei mee aan een
inernationaal jeugdtoernooi. De kosten voor
deelname bedragen 29,50 euro. Daarvoor
ontvangt ieder kind een compleet Nike-tenue, een
voetbal, een goodiebag én een PANNA! Meer
informatie en inschrijven op
www.pannasterrenteam.nl
Gevraagd
Wij zijn op zoek naar een staand flap-overbord.
Mocht u er nog een beschikbaar hebben, dan
horen wij dit graag!

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 13 oktober

