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OTK voorstelling de
Duinpieper 19.30u
Scholenmarkt Polderhuis
Fotoworkshop Bieb gr.5
Sinterklaasfeest
Les over geld gr. 8
Les over Romeinen gr. 5
Nieuwsbrief 9 mee
Kerstfeest 17.00u-19.00
Kinderen zijn om 12.15u vrij
Start vakantie om 12.15u
Dubbel6kamp groep 3, 4, 5
Dubbel6kamp groep 6,7, 8
Weer naar school

Van de directie
Beste ouders,
we kunnen nu terugkijken op een goede
verhuizing. Het was een enorme klus, maar
nu zitten we dan toch in het nieuwe gebouw.
Zoals u heeft kunnen zien, ziet het gebouw er
prachtig uit.
Afgelopen maandag heeft er, met ondersteuning
van de medewerkers van het Kunstencentrum,
een mooie opening plaatsgevonden.
Veel ouders waren aanwezig en tijdens de inloop
zijn er veel ouders en ook buurtbewoners in de
school geweest om een kijkje te nemen. Wat een
positieve reacties allemaal!

Vandalisme
Helaas is er ook al sprake van schade aan ons
gebouw. De deur bij de ingang op het plein is
beschadigd door brandplekken en ook de bel is
helemaal gesmolten. Wij hebben hiervan aangifte
bij de politie gedaan en ook de wijkagent
ingeschakeld. Mede naar aanleiding hiervan is
door RTV Noord Holland op donderdag 26
november om 17.45u een item over vandalisme
gemaakt. Mocht u in de avond uren jongeren zien
rondhangen die overlast veroorzaken, wilt u dan
ook contact opnemen met wijkagent Edwin
Verweij?
Afscheid juf Nike
Donderdag 26 november was de laatste werkdag
van juf Nike. Er is de hele dag een
feestprogramma voor haar in elkaar gezet. Om
9.00u werd zij de school binnen gehaald door de
leerlingen die allemaal in de gang stonden en voor
haar applaudisseerden.
Daarna heeft zij genoten van allerlei
voorstellingen in de nieuwe speelzaal. Het team
heeft na schooltijd afscheid van haar genomen.
Wij wensen haar heel veel geluk en hopen dat zij
enorm gaat genieten van haar pensioen!

Misschien heeft niet iedereen de mogelijkheid
gehad om op maandagmiddag of dinsdagochtend
een kijkje te nemen, maar zoals u van ons gewend
bent, staat de deur altijd open. We beseffen
terdege dat deze opening niet voor iedereen een
ideaal moment was, maar wij hebben geprobeerd OR
om dit zo goed mogelijk voor iedereen te plannen. Bij deze Nieuwsbrief vindt u een brief van onze OR
met een oproep voor nieuwe leden.

Tevens wil ik hierbij de leden van de OR nogmaals
bedanken voor het mooie podium dat zij ons
geschonken hebben. We hopen hier veel gebruik
van te gaan maken.

Verkeersveiligheid.
Wij verzoeken u om u aan de verkeersregels te
houden, niet op de stoepen te parkeren en ook
niet uw auto voor een uitrit te plaatsen. Dit komt
de veiligheid rond de school ten goede en zorgt
ervoor dat ook de omgeving geen overlast heeft
(zie ook ‘groep 6B’).

Bosbeek van oud naar nieuw
Ook hebben wij van Pam Sengers uit groep 7 een
heel mooi fotoboek gekregen. Zij heeft regelmatig
foto’s gemaakt van de sloop van het oude gebouw Ik wens u namens het team alvast een heel fijn
en de opbouw van de nieuwbouw. We zijn daar
weekend!
heel blij mee! Een mooie herinnering!
Met vriendelijke groet,
Erna Heijnis
Schoolleider RDO van de Bosbeekschool
Van het team

Kunstproject
Tussen de verhuisdozen werd de laatste dagen in
de noodlokalen toch nog hard gewerkt. Zo hebben
de groepen 6, 7 en 8 in zeer korte tijd, onder
leiding van kunstenares Eke Wijngaarden van het
Kunstencentrum Velsen, een prachtig kunstwerk
van plastic flesjes gemaakt. Dit kunstwerk is te
bewonderen in de aula van de nieuwe school.

De ingangen
Kinderen die op de fiets komen, gaan door de
hoofdingang aan de Burgemeester Enschedelaan
naar binnen. De kinderen die naar de eerste etage
gaan, nemen dan de trap bij de hoofdingang. De
kinderen die beneden zitten, gaan dan door de
klapdeuren en de aula naar hun klaslokaal.
Kinderen die over het schoolplein naar binnen
komen, nemen als ze in groep 1-2, 3 zitten de
eerste ingang aan het plein. Zij lopen door de
lange gang naar hun lokaal. De kinderen die op de
eerste etage zitten, nemen de achterste ingang
op het plein en gaan de trap op. De tussendeur
tussen deze ingang en de lange gang willen we
dicht houden omdat het anders heel erg tocht in
de school.
Leerlingen van groep 4 en 5 die door eerste ingang
op het plein komen, gaan door de klapdeuren
naar de trap bij de hoofdingang.

Groep 6B
Beste ouders/ verzorgers,
We (groep 6b) hebben veel verkeerslessen
gedaan, maar we gaan nu allemaal naar de
nieuwe school.
Onze juf bedacht zich dat er daar veel gevaarlijke
situaties ontstaan. Dus wij moesten regels gaan
bedenken. Dat hebben we ook gedaan, we
hebben borden gemaakt en zinnen. Dat hebben
we op film gezet. Dat filmpje kun je zien op de
website van de Bosbeekschool
(www.bosbeekschool.nl) onder het kopje
Prikbord.
Rosa groep 6 b

Kerstfeest
Op donderdag 17 december as. vieren wij op de
Bosbeekschool het kerstfeest. Om 12.15 uur zijn
alle leerlingen vrij. Vanaf 17.00 uur is er
samenzang op het plein. Voor de sfeer zouden wij
het gezellig vinden als u een lichtje meeneemt.
Het kerstdiner duurt tot 19.00 uur.

Dubbel6kamp
In de kerstvakantie is er voor de leerlingen van
groep 3 t/m 8 een dubbelzeskamp in Sporthal
Zeewijk in IJmuiden. Er zijn veel leuke spelletjes
die je als team doet: klimmen, klauteren, glijden,
behendigheidsspelletjes, etc. Voor groep 3, 4 en 5
Verkeer
zijn er andere spelletjes dan voor groep 6, 7 en 8.
We hadden een speciale verkeersles. Eerst gingen De groepen 3, 4 en 5 zijn op maandag 28
we naar de nieuwe school toe. Daar konden we
december aan de beurt en de groepen 6, 7 en 8
ideeën opdoen. Toen gingen we in groepjes
op dinsdag 29 december. Het gaat dit keer om 1
ideeën bedenken. Juf had een leuk idee om het te ochtend of 1 middag in plaats van een hele dag.
vertellen; een filmpje.
Het inschrijfformulier dient uiterlijk maandag 30
We gingen aan de slag met borden en tekeningen november bij de eigen leerkracht ingeleverd te
maken. Toen oefenden we in het speellokaal. En
zijn bij de eigen leerkracht. We horen voor de
uiteindelijk gingen we het opnemen. Het ging vele kerstvakantie of alle teams van de Bosbeekschool
keren mis, maar wat heb je dan……….?
die zich opgegeven hebben, mee kunnen doen en
Kijk op onze website.
op welk dagdeel we zijn ingedeeld.
Sint in de kleutergroepen
We zijn net gestart in de nieuwe school en de klas
is al gelijk in sinterklaassfeer. Met een
schoorsteen in de klas, knutselwerkjes en een
‘echte’ Sint en Piet in de huishoek. De klas is al
bijna klaar voor het bezoek van de Sint aan ons op
vrijdag 4 december.

Olvaritpotjes
Groep 8b (meester Henk) spaart
(schoongemaakte) Olvarit potjes. Graag lege
potjes bij hem aanleveren.
Impressie van de opening

Het openen van de deur door ChangJun

