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Nieuwsbrief 8
Kerstfeest, leerlingen vrij vanaf
12.15u. ’s avonds kerstmaaltijd
17.00u-19.00u
Kerstvoorstelling groep 3 voor
ouders
Nieuwsbrief 9
Start kerstvakantie om 12.15u
Weer naar school. Start muziek
lessen meester Jantje
Start Citotoetsen
Gastlessen Verkeer gr.4 A,B 5 en 6
Bezoek gr. 8 aan Mendelcollege
Nieuwsbrief 10
Gastles Verkeer gr. 7A, B en 8
Ouderavond Vreedzame School

Start 3e kleutergroep
De nieuwe inschrijvingen voor onze
kleutergroepen is, tot de zomer vakantie, zodanig
groot dat wij de nieuwe kleuters niet allemaal in
onze twee groepen kunnen plaatsen.
In overleg met ons bestuur kan ik u mededelen
dat wij per 1-2-2017 een extra kleutergroep
kunnen starten. Daar zijn we heel blij mee!
Tevens kunnen we melden dat Sophie Oldenburg
de leerkracht van deze groep wordt. Ook daar zijn
we heel blij mee. Veel ouders kennen Sophie al
omdat zij verleden jaag in groep 3 heeft gewerkt.
Met vriendelijke groet,
Erna Heijnis
Schoolleider RDO
Van het team

Kunstklas
Wegens groot succes biedt het Kunstencentrum
een tweede lessenserie in het kader van de
Nieuwsbrief 11
Start Erfgoedproject Van graan tot Kunstklas aan. Deze vindt plaats op
woensdagmiddag op school. De leerlingen van
pannenkoek gr. 3
groep 5 en 6 van 13.15-14.45u en de leerlingen
Start Erfgoedproject Ridders en
van groep 7 en 8 van 15.00-16.30u. Er zijn nog een
Kastelen voor gr. 1-2
paar plekken vrij; ook leerlingen die niet aan de
Bezoek aan de Zandhaas gr. 3
eerste lessenserie hebben deelgenomen zijn van
Bezoek Thysses Hof gr. 6
harte welkom. In de klas liggen
Studiedag team. Leerlingen zijn
aanmeldingsformulieren.
vrij
Bezoek Zorgvrij gr. 3
Voorstelling Roodkapje gr. 1-2
Nieuwsbrief 12
Start voorjaarsvakantie om 12.15u

Van de directie
Beste ouders en of verzorgers,
We kunnen terugkijken op een mooi
Sinterklaasfeest. We willen alle ouders en andere
betrokkenen nogmaals hartelijk bedanken. Zonder
jullie ondersteuning was het feest niet zo’n succes
geweest! Een impressie van het feest vindt u
onder aan deze Nieuwsbrief.

enthousiasme het applaus in ontvangst
Schaken
De inschrijfbriefjes voor het schaaktoernooi
dienen uiterlijk vrijdag 9 december bij de eigen
leerkracht ingeleverd te zijn.
Beestenbende
Dit stukje gaat over de Beestenbende.
De Beestenbende is een groepje die afval opruimt
op straat. Je mag zelf een groepje maken. Je krijgt
een petje, hesje en een grijpstok om het afval op
te ruimen. Op het hesje en het petje zitten
“Kunstklas Bosbeekschool presenteert”
fluoriderende
strepen zodat je ze
Sinterklaas en de piraten op de Bosbeekschool
Afgelopen vrijdag, 2 december, wemelde het van goed kan zien in het
donker. Je moet
de pieten en piraten in groep 1/2 van de
ongeveer een uur
Bosbeekschool. Nu worden pieten wel vaker
opruimen. Je moet
gesignaleerd zo rond Sinterklaastijd, maar die
het 1 keer in de
piraten? Hmmm, dat is toch vreemd! Wat
maand doen maar
bleek…de kinderen van groep 1/2 hadden een
minimusical ingestudeerd voor hun papa, mama, je mag het ook
opa, oma en andere familieleden, maar ook voor vaker doen. Er
de kinderen van KDV Partou en PSZ Olleke Bolleke. moet een begeleider bij zijn boven de 18 jaar is. Er
is ook een dag waar alle Beestenbenders bij elkaar
komen en dan gaan we naar het dolfinarium en
daar blijven we de hele dag. Het dolfinarium gaat
om 17:00 uur dicht voor de mensen. Maar voor de
Beestenbenders niet, want zij krijgen een privé
show. Als je iets in het water ziet liggen, dan mag
je het niet opruimen.Net zoals glas dat tussen de
tegels ligt en je mag niks met je handen opruimen.
Je mag niet op 1 januari opruimen want, dan is het
gevaarlijk omdat er dan vuurwerk ligt op straat.
Dat kan nog afvuren.
Met vriendelijke groeten, van Jet, Olivia en Jasmijn
van de beestenbende (groep 6)
De minimusical is gemaakt door Aga de Wit, dansen dramadocent van het Kunstencentrum Velsen.
O.l.v. Aga en de juffen hebben de kinderen veel
geoefend met het verhaal over Sinterklaas en de
piraten: de hoofdman van de piraten was namelijk
heel verdrietig, want Sinterklaas kwam nooit naar
pirateneiland. Gelukkig weet Sinterklaas aan het
einde van het verhaal waar pirateneiland is en
kunnen ook de piraten elk jaar een bezoekje
verwachten van Sinterklaas en de pieten.
Voor de kinderen was het een hele klus: liedjes
zingen, dansjes uitvoeren, teksten onthouden en
ook nog weten waar je op het podium moet staan.
Maar eerlijk is eerlijk, wat stonden er veel
talenten op het podium! De kinderen namen vol

Gevonden voorwerpen
In de hal bij de hoofdentree staat een volle bak
met gevonden voorwerpen. De gevonden
voorwerpen worden aankomende week uitgestald
op de tribune. Mocht u nog iets kwijt zijn, dan
kunt u kijken of het er nog bij ligt. De gevonden
voorwerpen blijven een week liggen. De spullen
die dan nog niet opgehaald zijn, worden naar de
Kringloopwinkel gebracht.
Minimusical groep 3
Na het daverende succes van de minimusicals van
groep 7 en 1/2 zal de eerstvolgende minimusical
opgevoerd worden door groep 3. De komende

periode zullen de kinderen met juf Aga gaan
oefenen om er een leuk Kerststuk op te voeren.
De ouders van groep 3 zullen door de leerkrachten
verder geïnformeerd worden.
Impressie Sinterklaasfeest

