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Verhuizing. De kinderen zijn vrij!
Verhuizing. De kinderen zijn vrij!
Verhuizing. De kinderen zijn vrij!
Studieochtend, de kinderen zijn
vrij tot 13.00u!
Opening nieuwe gebouw 13.00u
Bezoek Mendelcollege gr. 8
Nieuwsbrief 7 mee

Van de directie
Beste ouders,
Nog anderhalve week en dan gaan we verhuizen.
U heeft ongetwijfeld al overal verhuisdozen zien
staan. Volgende week worden dat er nog meer. In
het nieuwe gebouw wordt ook nog druk gewerkt
om de laatste puntjes op de i te zetten.
Afgelopen week hebben we met het team het
gebouw bekeken en de lokaalindeling bekend
gemaakt. Volgende week zal ik u in een extra
nieuwsbrief verder informeren over zaken die met
de verhuizing te maken hebben en over het
programma van maandagmiddag 23 november.
Wij hebben er enorm veel zin in.

Plastic soep
Rens en Tijn uit groep 7 hebben vanuit het
programma Plannex voor de Kijkavond een
PowerPoint gemaakt over de plastic soep. Daarna

kwamen zij bij mij met de vraag of wij als school
hier iets mee kunnen doen.
Naar aanleiding daarvan komt er aankomende
week vanuit de gemeente Velsen een
medewerkster van Recycle Valley een presentatie
geven over het hergebruik van plastic. Wij krijgen
van hen een hele grote (container) fles te leen
voor in de school/ op het plein en we willen daar
zoveel mogelijk 0,5 liter petflessen in verzamelen.
De vraag aan u is dan ook om volgende week veel
schoongemaakte (liefst) 0,5 liter petflessen in te
leveren. De groepen 6, 7 en 8 zullen met
kunstenares Eke Wijngaard van het
Kunstencentrum op maandag en dinsdag 16 en 17
november van deze flessen een mooi kunstwerk
gaan maken voor in de nieuwe school.
Wij doen dus een beroep op u om zoveel mogelijk
flessen in te leveren (zie ook de tekst van Rens en
Tijn verderop in deze nieuwsbrief).

Afscheid juf Nike
Op 26 november werkt juf Nike voor het laatst op
de Bosbeekschool. Juf Nike heeft ruim 25 jaar op
de Bosbeekschool gewerkt. Straks gaat zij
genieten van haar welverdiende pensioen.
Natuurlijk zullen wij deze dag niet ongemerkt

voorbij laten gaan!
Wij informeren u binnenkort over haar afscheid.

Rapportgesprekken
De rapportgesprekken vinden plaats op 10 en 12
november.

Ik wens u namens het hele team een fijn
weekend!
Erna Heijnis
Schoolleider RDO van de Bosbeekschool
Vanuit de OR
Ouderbijdrage 2015/2016:
Alle ouders/verzorgers hebben in het begin van dit
schooljaar een brief via de mail ontvangen met de
gegevens en uitleg van de ouderbijdrage voor dit
schooljaar.
Hier is nog niet door iedereen aan voldaan. Mocht
u problemen hebben, op welke manier dan ook,
om deze bijdrage te kunnen voldoen, dan kunt u
hierover contact opnemen met Erna Heijnis.
Volleybaltoernooi
directie@bosbeekschool.nl of 023-5377037. Dit
Alle teams van de Bosbeekschool zijn een ronde
geldt ook als u dit in het verleden al heeft
verder gekomen tijdens het volleybaltoernooi. Dat
aangegeven, maar ook dit jaar niet kunt betalen.
was een mooie prestatie! We willen de coaches
bedanken voor hun inzet en enthousiasme tijdens
U kunt deze ouderbijdrage overmaken op OR
de begeleiding van de teams.
Bosbeekschool NL81 INGB 0002 1568 12 o.v.v.
naam van uw kind en klas van uw kind.
Voor groep 1 t/m 7 is de bijdrage € 50,= (inclusief Avondvierdaagse
26 euro voor de schoolreis).
Dit schooljaar is onze school van plan om deel te
Voor groep 8 is de bijdrage € 100,= (inclusief 76
nemen aan de avondvierdaagse in de Velserbroek.
euro voor het schoolkamp naar Texel).
De routes gaan richting Spaarnwoude en we
hopen daardoor meer groen onderweg te zien dan
Wilt u even in uw eigen financiële administratie
vorig jaar. De start is op dinsdag 27 mei en het
kijken of u al dan niet betaald heeft, want ook
evenement eindigt op vrijdag. Nadere informatie
dubbele betalingen zijn overbodig.
volgt in het voorjaar.
Mocht u nog andere vragen en/of opmerkingen
Plastic
hebben kunt u terecht bij Hedwig Wiegeraad
Wij gaan een actie organiseren met als onderwerp
(penningmeester OR) hwieg@hotmail.com of
plastic. Er komt een kunstenaar op school die
0653905495.
mooie dingen van plastic kan maken. Er komt voor
de school een grote “containerfles” te staan om
Van het team
plastic petflessen te sparen. Ons verzoek is
daarom om komende week zoveel mogelijk
Vanuit de Sintcommissie
Voor ons Sinterklaasfeest op vrijdag 4 dec. zijn wij (schoongemaakte) 0,5 liter plastic petflessen in die
containerfles te doen zodat de kunstenaar en wij
op zoek naar een aantal sjoelbakken die wij die
er iets moois van kunnen maken; misschien wel
dag mogen lenen.
een heel mooi kunstwerk oor de nieuwe school….
Mocht u ons wat kunnen lenen, dan zouden wij
het graag na de verhuizing ontvangen.
Tijn en Rens, groep 7

Douwe Egbertspunten in de rekenles.
Het was even een klus, maar de punten zijn
geteld! In totaal hadden we 5934 punten.
De leerlingen van groep 6a hebben de punten
gebundeld in stapels van 798 punten; de
benodigde punten voor een theeglas.
De uitkomst (vanuit de kinderen):
In totaal kunnen we 7 theeglazen aanschaffen.
Als we nog 450 punten erbij hebben dan
hebben we nog een glas.
Het was een leuke andere rekenles!
Bedankt voor de punten!

