Nummer 5/datum: 15-10-2021
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- Maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22
oktober: herfstvakantie
- Vanaf maandag 25 oktober tot en met vrijdag
29 oktober: Voorlopig advies gesprekken
voor kinderen en ouders groep 8
- Dinsdag 26 oktober: start Rots en
Watertraining voor kinderen van groep 2 t/m
5 (naschoolse activiteit)
- Maandag 1 november 20.00 uur projectgroep
groen schoolplein
- Woensdag 3 november schaatsactiviteit
groep 6
- Donderdag 4 november start
mediatorentraining Vreedzame School voor
kinderen van groep 7 en 8
Vanuit de directie:
Personele zaken
Per 15 november kunnen wij juf Simone Wijkhuise
welkom heten op de Bosbeekschool. Juf Simone staat
vanaf dan op maandag en dinsdag voor groep 1/2B
en op donderdag en vrijdag voor groep 1/2A. Op
woensdag is zij ondersteunend voor de kinderen van
de groepen 1/2. Wij zijn blij dat wij een fulltimer
hebben gevonden voor de rest van dit schooljaar en
wensen juf Simone een fijne tijd op de
Bosbeekschool.

Kinderboekenweek
Opening viel helaas in het water

De opening van de Kinderboekenweek viel in het
water, vlak voor het startschot begon het enorm te
regenen. Teamleden en veel kinderen waren verkleed
binnen het thema “Worden wat je wil”. De
modeshow ging helaas niet door.
De Gouden Griffel is dit jaar gegaan naar het boek
“Gozert” van Pieter Koolwijk.
De Gouden Penseel is dit jaar gegaan naar het boek
“Hele verhalen voor een halve soldaat” van Benny
Lindelauf met illustraties van Ludwig Volbeda.

Er zijn heel veel ouders in de groepen geweest, die
vol enthousiasme hebben verteld over hun werk. Op
bezoek hadden wij bijvoorbeeld een piloot, een
agent, een verpleegster, een chirurg, een veredelaar
(een soort bloemist/ onderzoeker), een sportleraar,
Vanaf de herfstvakantie tot 15 november zal juf
Renate Helmen op maandag en dinsdag in groep 1/2B een kapster, een yoga lerares, een dokter, een
meubelmaker, een pedicure en een mondhygiëniste.
staan
Vanaf de herfstvakantie tot 15 november zal juf Nike De kinderen hebben van jullie genoten! Dank jullie
Henfling op donderdag en vrijdag in groep 1/2A
wel!
staan.
Wij danken juf Britt, juf Chantal en juf Marja voor de
inzet en ondersteuning vanaf de start van dit
schooljaar in de onderbouwgroepen.

lichaam. Het was een bijzondere boekpromotie. Dank
je wel, Justin!

Afsluiting Kinderboekenweek: een heuse
vossenjacht
Afgelopen donderdag hebben wij de
Kinderboekenweek afgesloten met een heuse
vossenjacht. Wat hebben de kinderen van groep 7 en
8 zich fantastisch voorbereid. Wat was het een feest
om te zien dat kinderen en begeleidende ouders de
vossen gevonden hebben en dat de opdrachten met
succes en enthousiasme gedaan werden. Ik dank alle
ouders voor jullie ondersteuning.

Bijzondere workshop
Justin Vink heeft een kinderboek geschreven hoe je
persoonlijk sterk kunt worden. Hij heeft de groepen 5
t/m 8 een workshop gegeven over de technieken die
je kunt gebruiken en wat er dan gebeurt in je

Spaaractie: Sparen voor boeken tijdens de
Kinderboekenweek

Tijdens deze spaaractie hebben wij voor € 835,77 aan
kassabonnen ontvangen. Wij mogen voor 20% van
dat bedrag boeken bestellen bij boekhandel Bredero!
Dat is dan een voor prachtig bedrag van €167,15.
Wij bedanken de ouders en kinderen voor jullie
bijdrage en wensen jullie allemaal veel leesplezier!
Kinderboekenweek groep 5A
Ook in groep 5A zijn er ouders geweest die wat
kwamen vertellen over hun beroep: een leraar die
ook schrijver is, een notaris, een kapster, een
verpleegkundige en een baliemedewerkster van een
tandarts met haar collega die mondhygiëniste is.
Deze ouders konden allemaal zo enthousiast
vertellen over hun beroep. De kinderen hebben er
veel van geleerd! Dank jullie wel!

Met groep 6 terug naar de Middeleeuwen
korfbalvereniging gevolgd. We wensen alle
Gelukkig mag het weer! In vier weken tijd een
deelnemers een sportief toernooi toe!
prachtig toneelstuk oefenen en dit opvoeren voor de
ouders. Groep 6 heeft ons meegenomen terug in de Sportactiviteit voor tijdens de Herfstvakantie:
tijd! Dank jullie wel kinderen van groep 6, juf Aga, juf
Karlijn en meester Gerben! Wij hebben super
genoten van jullie prachtige spel!

Project "De kanaalgravers” voor de groepen 5
Groep 5A en 5B hebben de afgelopen weken les
gehad over het ontstaan van het Noordzeekanaal. De
lessen gingen over "De Kanaalgravers": hoe leefden
ze, hoe is het kanaal gegraven en hoe is daardoor
IJmuiden ontstaan?
Volleybalbaltoernooi
Dit project werd vorige week afgesloten met een
Vier teams van de Bosbeekschool doen mee aan het
bezoek aan het Zee- en havenmuseum in IJmuiden.
smashbaltoernooi op woensdag 20 oktober in
De kinderen waren erg enthousiast over dit project
sporthal Zeekwijk. Groep 6 speelt van 10.00-12.30 en
en het museum.
de groepen 7 en 8 van 13.00-15.30 uur. Alle
deelnemers hebben een Bosbeektenue ontvangen.
Zodra het wedstrijdschema bekend is, ontvangen de
deelnemers dit per mail.
Korfbaltoernooi
Aan het korfbaltoernooi op zaterdag 23 oktober doen
maar liefs 24 leerlingen van de Bosbeekschool mee.
Dit toernooi is ook in sporthal Zeewijk en duurt van
09.00-14.00 uur (als de finale wordt bereikt, anders
kan het toernooi al rond 12.00 uur afgelopen zijn). De
deelnemers en coaches hebben het sporttenue en
het wedstrijdschema reeds ontvangen.

De deelnemers aan het smashbal en korfbaltoernooi
hebben goed geoefend tijdens de gymlessen en
sommigen hebben zelfs een clinic bij de

De kanaalgravers hebben het Noordzeekanaal
gegraven. Het duurde heel lang. Want ze deden alles
met de schep. En het zand brachten ze allemaal weg
met houten kruiwagens.
Luna, groep 5A
Het zee- en havenmuseum is leuk. Het museum lijkt
vanaf buiten op een kerk. Het zee- en havenmuseum
is heel informatief. Het gaat in het museum veel over
de kanaalgravers en over vroeger. Je kan in het
museum een speurtocht doen, een makkelijke of een
moeilijke.
Ruben, groep 5A

Virtuele toer 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 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
Studiedagen 2021-2022 (alvast voor uw agenda)
Maandag 29 november 2021
Vrijdag 18 februari 2022
Woensdag 30 maart 2022
Woensdag 15 juni 2022
Donderdagmiddag 14 juli 2022
Vrijdag 15 juli 2022 (alle kinderen vrij)
De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 5
november 2021

