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Nieuwsbrief 6
Sint Maarten
Voorstelling Romeinen gr. 7 A en B
Gastles Brandweer gr. 7A
Gastles Verkeer gr. 4, 5 en 6
Gastles Verkeer gr. 7 en 8
Afscheid juf Bernadette
Nieuwsbrief 7
Sinterklaasmusical groep 1-2
Sinterklaasfeest, continurooster
tot 14.45u
Nieuwsbrief 8
Kerstfeest, leerlingen vrij vanaf
12.15u. ’s avonds kerstmaaltijd
Nieuwsbrief 9
Start kerstvakantie om 12.15u
Weer naar school

Van de directie
Afscheid juf Bernadette
Bernadette Schenk heeft besloten om ontslag te
nemen en een nieuwe carrière te starten bij de
Kinderopvang. Bernadette heeft vele jaren,
voornamelijk bij de kleutergroepen, op de
Bosbeekschool gewerkt. Wij zullen haar gaan
missen! Wij wensen haar een mooie nieuwe start
bij de Kinderopvang.
Op 23 november zal zij na de ochtendpauze
afscheid nemen van de kinderen van groep 5 en
van de andere leerlingen. Ook ouders zijn na
12.15u welkom om haar de hand te schudden en
haar gedag te zeggen.
Aangepaste lestijden
Op maandag 5 december hebben wij
continurooster. De leerlingen blijven allemaal
tussen de middag op school. Ze moeten een
lunchpakketje meenemen. De leerlingen gaan om
14.45 uur uit. Mocht u door deze wijziging in de

lestijd een opvangprobleem hebben, dan kan uw
kind na overleg met de leerkracht op school tot
15.30u opgevangen worden.
Op donderdag 22 december as. vieren wij op de
Bosbeekschool het kerstfeest. Om 12.15 uur zijn
alle leerlingen vrij. U krijgt nog nader bericht over
hoe laat zij weer op school worden verwacht voor
de kerstmaaltijd.
Met vriendelijke groet,
Erna Heijnis
Schoolleider RDO van de Bosbeekschool
Van het team
Presentatie Kunstklas
Woensdag 30 november stellen de deelnemers
van de Kunstklas hun werk ten toon in de aula van
de school. Bovendien kunnen alle
geïnteresseerden een uniek portret laten tekenen
door de Kunstklas leerlingen. Dit is mogelijk tussen
13.15-14.15 en tussen 15.00-16.00 uur. Wij hopen
op een grote opkomst!
Zingen bij de kleuters.
Groep 6 mocht bij de kleuters een st. Maarten lied
aanleren. Teun heeft hier een stukje over
geschreven. Juf Karin heeft foto’s gemaakt.
“We moesten een liedje zingen aan de kleuters.
We hebben ongeveer 5 x gezongen voordat ze mee
begonnen te zingen. Daarna gingen we ’t lied
achter elkaar zingen en rondjes lopen net als Sint
Maarten. Toen gingen we naar de klas van de
kleuters en daar met zijn allen zingen. “
Teun groep 6

Uiteraard wordt u begeleid door een vaste
medewerker of de coördinator. Zij zal u wegwijs
maken en alles aan u uitleggen.
Ook bestaat de mogelijkheid tot het volgen van
een kortdurende opleiding (5 dagdelen) en het
behalen van een EHBO-diploma.
Dus als het u leuk lijkt om ons te helpen, meldt u
zich dan aan bij de coördinator van de TSO
Bianca Sinnige
email: bianca.sinnige@bosbeekschool.nl

Sinterklaasmusical kleuters.
Groep 1/2 gaat de komende periode oefenen voor Wij wachten verheugd uw reactie af en hopen dat
de opvoering van de mini-musical “Sinterklaas en vele ouders zich zullen aanmelden , zodat de TSO
goed kan blijven draaien.
de piraten”. Juf Aga de Wit van het
kunstencentrum gaat samen met de leerkrachten
aan de slag om de liedjes en dansjes in te
studeren.
In overleg met juf Aga wordt het speelschema van
vrijdag 2 december bepaald. De definitieve tijden
worden zo snel mogelijk doorgegeven.
Hulp TSO gezocht
Beste ouders / verzorgers,
De TSO is met spoed op zoek naar ouders, die het
team willen versterken. In eerste instantie doen
we een beroep op u als ouders, maar ook andere
familieleden, buren of kennissen die belangstelling
hebben, zijn van harte welkom.
Steeds meer kinderen maken gebruik van de TSO.
Hierin voorziet de TSO blijkbaar in een grote
behoefte. Er blijven per dag gemiddeld 130
kinderen over en dit aantal groeit gestaag.
U zou ons (net als vele andere ouders) enorm
kunnen helpen door wekelijks te komen helpen op
de maandag, dinsdag of donderdag of
bijvoorbeeld 1x per 4 weken.
Natuurlijk bent u minder nodig als meer ouders
zich aanmelden. Bovendien krijgt u een kijkje in de
TSO. Wanneer u zelf meedraait, ziet u waar en
hoe uw kind overblijft. Een leuke ervaring, zo
horen wij van veel overblijfkrachten. Per keer dat
u overblijft ontvangt u een vrijwillige vergoeding
van € 9,-- (dit bedrag is belastingvrij tot € 1500,-per jaar)

