de ‘helden’ van hun buurt. Om te bedanken nodigt
de BeestenBende de kinderen regelmatig uit voor
een evenement, krijgen ze een cadeautje op hun
verjaardag en één keer per jaar gaan ze met alle
BeestenBenders uit heel Nederland naar het
NIO groep 8
Dolfinarium!
Nieuwsbrief 5
Kinderen uit de
andere groepen
rapport mee
(waar geen
10 minuten gesprekken
presentatie is
10 minuten gesprekken
gegeven) kunnen
Nieuwsbrief 6
zich ook
Sint Maarten
Voorstelling Romeinen gr. 7 A en B aanmelden via
onderstaande
Gastles Brandweer gr. 7A
website
Gastles Verkeer gr. 4, 5 en 6
www.mijnbeestenbende.nl
Gastles Verkeer gr. 7 en 8
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Nieuwsbrief 7

Van de directie
Beste ouders,
Afgelopen week is Laura, de moeder van Joshua
en Pim, begonnen met het versieren van de witte
wand in de aula. Als u het nog niet gezien heeft,
dan moet u beslist even gaan kijken.
Het wordt heel mooi!

Gisteren is De BeestenBende bij ons op bezoek
geweest in de groepen 3 tot en met 6 om een
presentatie te geven over deze club. De
BeestenBende is een club die zorgt voor een
schoner Velsen. Eén keer per maand gaan ze,
samen met hun team van vriendjes en
vriendinnetjes, zwerfafval op ruimen in hun eigen
buurt. Kinderen kunnen een team vormen en lid
worden van De BeestenBende. Ze gaan dan op
ontdekkingstocht in de eigen wijk en worden zo

Ik wil u nog herinneren aan de afspraak die wij op
school hebben dat de leerlingen vanaf groep 4, als
de school begint ,zelfstandig de klas in gaan. Aan u
het verzoek om buiten op het plein afscheid te
nemen.
Met vriendelijke groet,
Erna Heijnis
Schoolleider RDO van de Bosbeekschool
Van het team
Wedstrijd
In het kader van de
Kinderboeken week is een
wedstrijd ‘Wie is wie?’
georganiseerd. De leerlingen
mochten raden welke foto’s
van de juffen of meesters
waren. De winnaar is Lette
uit groep 8. Zij had 9 van de
16 foto’s goed geraden. Dit
is beloond met een boekenbon!
De foto’s hangen nu (met naam erbij) nogmaals in
de gang.
Huis van Hilde
De groepen 7 hebben onder begeleiding van
docenten van het Kunstencentrum Velsen filmpjes

gemaakt over de Romeinen. Deze filmpjes zijn te
bewonderen in het Huis van Hilde tijdens de
tentoonstelling “Romeinen aan de kust”.
De leerlingen waren al enthousiast tijdens het
maken van de filmpjes, maar zij werden nog
enthousiaster toen ze een rondleiding door het
Huis van Hilde kregen. Het was natuurlijk al een
hele eer om de expositie te openen, maar om dan
ook nog een rondleiding van een zeer bevlogen
museumdocent te krijgen, was zo leuk dat de
leerlingen niet meer weg wilden uit het
museum.
En als klap op de vuurpijl stonden er ook nog een
mooie foto van de Bosbeekleerlingen in de
IJmuider Courant!
Herfst
We kunnen nu echt zien dat de herfst is
begonnen. Het plein ligt vol met bladeren.
Gelukkig zijn twee vaders met leerlingen uit groep
7 aan de slag gegaan om een groot deel van de
gevallen bladeren op te ruimen. Hartelijk bedankt!
Volleybal- en korfbaltoernooi
Het was een sportieve vakantie voor de
Bosbeekleerlingen. Twee teams uit groep 7 en 8
deden mee aan het volleybaltoernooi. En er was
een team uit groep 4 dat aan het korfbaltoernooi
mee deed. Anna, Sanne, Jurge, Babette en
Suzanne (allen groep 4) hebben gevochten als
leeuwen en een superprestatie geleverd
aangezien geen van allen eerder gekorfbald had.
De eerste 3 poule wedstrijden werden zelfs
ruimschoots gewonnen met goed samenspel,
knap gedaan! De laatste poulewedstrijd werd
verloren, maar ze hadden toch een plaats in de
halve finale bedongen. Helaas waren de
tegenstanders daar een maatje te groot en van de
latere winnaar werd verloren.
Dit team was verbazend goed en heeft een vierde
plek behaald.
Alle teams hebben een heel sportief toernooi
gespeeld. Hierbij willen we de coaches hartelijk
bedanken voor hun begeleiding.

Van de OR
Reminder Ouderbijdrage 2016/2017:
Via deze weg willen wij u eraan herinneren, als u
dit nog niet heeft gedaan, om de ouderbijdrage
voor dit schooljaar over te maken.
Hartelijk dank alvast hiervoor!
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact
opnemen met de penningmeester van de OR:
Hedwig Wiegeraad via de mail:
hwieg@hotmail.com
Ouderbijdrage 2016/2017:
€ 55 voor kinderen van groep 1 t/m 7
€ 105 voor kinderen van groep 8
OR Bosbeekschool NL81INGB0002156812

Groep 8 op scholenbezoek
Elk jaar gaat groep 8 een aantal Middelbare
scholen bezoeken. Zo krijgen ze een goede indruk
van de Middelbare scholen uit de omgeving en
kunnen ze alvast sfeer proeven van de lessen.
Deze keer zijn we naar de Duin & Kruidbergmavo
geweest.Karlijn had gewonnen met de i-pad
geschiedenisquiz en we hebben ervaren hoe een
schok voelt.
Andere (geplande) bezoeken zijn: Mendel College
en het Ichthus lyceum.

We zijn begonnen met turotlezen!
Groep 8 gaat op maandag en donderdag
tutorlezen met de kinderen van de groepen 4.
Tutorlezen is een systeem waarbij leerlingen uit
een hogere groep andere leerlingen systematisch
en op een gestructureerde manier hulp geven
tijdens het lezen.

