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Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- Maandag 22 en dinsdag 23 november: De
schoolfotograaf
- Donderdag 25 november: Schoentje zetten
voor de Sint (groepen 1-4)
- Donderdag 25 november: Leerling
mediatoren training 13.30 uur
- Maandag 29 november: studiedag (alle
kinderen zijn vrij)
- Donderdag 2 december: Leerling mediatoren
training / diploma uitreiking.
- Vrijdag 3 december: Sinterklaasfeest op de
Bosbeekschool

naar het theater of uit eten zijn ook allemaal dingen
die ik graag doe. Ik zie ernaar uit om op de
Bosbeekschool te starten, de kinderen te leren
kennen en om met de ouders kennis te maken!
Groetjes, Simone
Sint Maarten
Het blijft een prachtig beeld, kinderen van groep 1
t/m 4 liepen met hun lampion rondjes over het
schoolplein. De kinderen van groep 8 ondersteunden
hen bij de liedjes. Kinderen hebben
groepsdoorbrekend hun eigen lampion gemaakt. Bij
de kleuters stond het maken van de lampion in het
teken van eigenaarschap; ze mochten zelf hun herfst
lampion versieren.

Vanuit de directie:
Corona
Tijdelijk (tot 3 december) zal ons coronabeleid wat
aangepast worden. U ontvangt hierover specifieke
informatie als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Personele zaken: even voorstellen

Beste Ouders en kinderen,
Mijn naam is Simone Wijkhuise en ik ben 40 jaar.
Samen met poes Abel en konijn Sammy woon ik in
Velserbroek. Sinds 2004 werk ik met heel veel plezier
in het onderwijs. Eerst 15 jaar vast op een school en
sinds twee jaar heb ik op verschillende scholen
gewerkt om daar langdurig in te vallen. De afgelopen
8 maanden werkte ik ver van huis en had ik een lange
reistijd. Wat heerlijk dat ik vanaf maandag 15
november met 5 minuten fietsen op school ben! Een
leuk weetje is dat ik mijn eindstage op de
Bosbeekschool heb mogen lopen en de school
hierdoor al een heel klein beetje ken. Ik heb altijd
fulltime gewerkt en het meest bij de kleuters en in
groep 3 en 4. Het fijn vinden op school, je veilig
voelen, gezelligheid en plezier vind ik heel belangrijk
in de klas. In mijn vrije tijd lees en knutsel ik graag en
ben ik het liefst ook veel buiten. Een weekendje weg,

Sinterklaas komt weer op bezoek:

Vrijdag 3 december komt Sinterklaas weer op bezoek
op de Bosbeekschool. De kinderen verzamelen om
08.30 uur in de klas en wachten vervolgens op de Sint

op de stoep langs de Burg. Enschedélaan. Wilt u uw
auto daar die ochtend niet parkeren? Ouders zijn (op
afstand) welkom aan de overkant van de straat.
Vervolgens ontvangen we de Sint en zijn Pieten op
het schoolplein (ouders langs de kant op afstand en
kinderen bij het podium). Daarna gaan de kinderen
van de groepen 1 t/m 4 op bezoek bij de Sint en
volgen een spelletjescircuit. Vanaf groep 5 maken de
kinderen surprises voor elkaar. We verzoeken de
hulpouders om uit voorzorg een zelftest af te nemen.
Dit verplichten we niet, maar is wel wenselijk. We
maken er als vanouds een mooi feest van.
Juf Gytha geeft Engels
Sinds dit schooljaar geeft juf Gytha Engels aan de
groepen 5 t/m 8. De kinderen werken thematisch
met als doel om samen een uur lang ‘vrij’ Engels te
praten. Er wordt voorgelezen in het Engels, de
kinderen delen hun ervaringen in het Engels. Ze
spelen en leren in het Engels. Het enthousiasme van
de leerkracht en van de kinderen groeit met de week!
Het thema over ‘food’ werd supergezellig met een
‘High Tea’ afgesloten!

Sporttoernooien afgelast
De gemeente Velsen heeft besloten, vanwege de
toenemende besmettingen onder kinderen, om het
damtoernooi en het badmintontoernooi niet door te
laten gaan. Men streeft ernaar om de toernooien
begin volgend jaar in te halen.
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)
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 3
december november 2021

