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Kerstfeest,
leerlingen vrij vanaf 12.15u
Kerstmaaltijd,
17.00u-19.00u
Kerstvoorstelling groep 3 voor
ouders
Start kerstvakantie om 12.15u

Donderdag 22 december wil Patricia tijdens de
kerstmaaltijd afscheid nemen van de leerlingen.
Ouders kunnen na de kerstmaaltijd of
vrijdagochtend na 12.15u afscheid nemen.
Wij wensen Patricia natuurlijk heel veel succes
met al haar werkzaamheden en haar opleiding.

Weer naar school. Start muziek
lessen meester Jantje
Met vriendelijke groet,
Start Citotoetsen
Gastlessen Verkeer gr.4 A,B 5 en 6
Erna Heijnis
Bezoek gr. 8 aan Mendelcollege
Schoolleider RDO
Nieuwsbrief 10
Gastles Verkeer gr. 7A, B en 8
Ouderavond Vreedzame School

Ik wil u namens het
hele team hele fijne
feestdagen en een
goed en vooral
gezond 2017 wensen!

Nieuwsbrief 11
Start Erfgoedproject Van graan tot
pannenkoek gr. 3
Start Erfgoedproject Ridders en
Kastelen voor gr. 1-2
Bezoek aan de Zandhaas gr. 3
Bezoek Thysse’s Hof gr. 6
Studiedag team
Leerlingen zijn vrij
Bezoek Zorgvrij gr. 3
Voorstelling Roodkapje gr. 1-2
Nieuwsbrief 12
Start voorjaarsvakantie 12.15 u

Van de directie
Afscheid juf Patricia Kwast
Patricia Kwast heeft de keuze gemaakt om per 1
januari 2017 ontslag te nemen. Patricia heeft,
naast haar werk op de Bosbeekschool, een eigen
online sieradenwinkel en ze volgt de komende 4
jaar een opleiding voor styliste. Dit alles is voor
haar niet langer met elkaar te combineren. Zij
heeft daarom besloten om het lesgeven op te
geven.

Kerstimpressie: kerstwerkjes maken

Van het team
Verandering gymrooster op donderdagmiddag
Op 12 januari a.s. gaan de groepen 5 en 4A voor
het eerst op donderdagmiddag gymmen. Dit
betekent dat de lessen voor de groepen 7b en
groep 6 stoppen.
De volgorde is als volgt:
13.30u-14.30u groep 5
14.30u-15.30u groep 4A
Voor de groep 5 leerlingen betekent dit dat zij om
13.30 uur in de gymzaal verwacht worden. De
kinderen die deze dag overblijven, zullen door de
leerkracht naar de Parnassia gymzaal gebracht
worden.
De kinderen van groep 4a moeten om 15.30 uur
bij de Parnassia gymzaal opgehaald worden. Heeft
u een kind ook in groep 1/2, dan verzoeken wij u
eerst uw zoon/dochter bij school op te halen. Juf
Corina zal bij de gymzaal wachten tot u daar uw
zoon/dochter van groep 4 ophaalt.
Groep 7 in kerststemming
Dit jaar hebben groep 7a en 7b samen gewerkt
aan een mooie kerstversiering. De kinderen
konden kiezen uit een kaarsenhouder,
een kerstster/boom gemaakt van spijkers, een
winterschilderij of een kerstservettenhouder.
Elke knutsel is heel fraai geworden, maar nog
fijner was de gezelligheid. De kerstsfeer zat er
goed in.

een brief met informatie ontvangen. De
teamindeling en het spelletjesschema is daar ook
bij gevoegd. De leerlingen van de groepen 3 t/m 6
krijgen ook een Bosbeekshirt uitgedeeld. Dit graag
na de vakantie gewassen inleveren bij de eigen
leerkracht.
Schaken
De leerlingen die meedoen aan het Velsens school
schaakkampioenschap en/of het Tata Chess
simultaan toernooi starten vanaf donderdag 12
januari met vier schaaklessen in het TSO lokaal
van 15.30-16.30. Nadere informatie over de
toernooien volgt nog.
Kunstklas
Vanwege het grote succes van de Kunstklas op
woensdagmiddag, start op 25 januari een tweede
lessenserie. Er zijn nog een paar plekjes vrij voor
de groepen 7 en 8. Inschrijftermijn sluit 22
december.
Groep 5
Ook in groep 5 is het Kerst geworden. De boom
staat en de kinderen hebben hard geknutseld om
de klas gezellig te maken.
We hebben hierbij veel plezier gehad en het
resultaat mag er dan ook wezen. Wij zien uit naar
het kerstdiner. Eerst samenzang, dan het diner en
vervolgens onze eigen show in de klas.

Nieuwe MR lid
De MR is op zoek naar een nieuw MR lid!

Dubbelzeskamp
De leerlingen die zich opgegeven hebben voor de
dubbelzeskamp in de kerstvakantie hebben allen

De MR is samengesteld uit 4 mensen van de
personeelsgeleding en 4 mensen van de
oudergeleding. Van de oudergeleding gaat Wouter
van der Horst ons verlaten. We zijn dus op zoek
naar een nieuwe ouder die deze taak wil
overnemen. Wij hebben inmiddels een ouder die
zich beschikbaar heeft gesteld, maar wij willen u
ook de kans geven om te reageren. Bij meerdere

aanmeldingen zullen we een verkiezing gaan
houden.
De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en
levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van
het onderwijs op school. De MR
vergadert regelmatig (1 x per 6 weken) en
heeft overleg met de schoolleider en/of OR. Ook
woont de MR de vergaderingen van de GMR bij.
Voor meer informatie over de MR kunt u de
website van de Bosbeekschool raadplegen.

Sinnige, email: bianca.sinnige@bosbeekschool.nl
Wij hopen dat vele ouders zich zullen aanmelden,
zodat de TSO goed kan blijven draaien.

Buitenschoolse opvang Partou gaat
samenwerken met de
Bosbeekschool.
Veel kinderen van de Bosbeekschool
maken gebruik van de buitenschoolse
opvang van Partou. Voor onze BSO locatie aan de
Frans Netscherlaan waren wij op zoek naar extra
ruimte om onze kleuters te laten bewegen. En
Voelt u zich betrokken bij de school en wilt u
deze ruimte hebben wij gevonden binnen de
graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit, meldt Bosbeekschool. Per januari 2017 gaat
u dan aan door een mail te sturen naar het
buitenschoolse opvang Partou gebruik maken van
volgende adres: mr@bosbeekschool nl.
de gymzaal van de school op maandag, dinsdag en
donderdag.
Vanuit de TSO: met spoed gezocht!
Wij willen ons graag voorstellen aan alle ouders,
Beste ouders / verzorgers,
die ons nog niet kennen.
De TSO is met spoed op zoek naar ouders die het Bij Partou kunt u rekenen op goede zorg voor uw
team willen versterken op maandag en/of
kind, in een veilige, liefdevolle omgeving.
donderdag. In eerste instantie doen we een
Persoonlijke aandacht en plezier staan voorop.
beroep op u als ouders, maar ook andere
Partou is óók de plek waar fantasie en verbeelding
familieleden, buren of kennissen die belangstelling alle ruimte krijgen. Met verrassende activiteiten
hebben, zijn van harte welkom.
inspireren we de kinderen en helpen we ze
Steeds meer kinderen maken gebruik van de TSO. spelenderwijs te leren en de wereld te ontdekken.
De TSO voorziet blijkbaar in een grote behoefte. Er Elke dag iets bijzonders, dat is Partou!
blijven per dag gemiddeld 130 kinderen over en
Plezier en ontspanning na een drukke schooldag
dit aantal groeit gestaag. U zou ons (net als vele
zijn belangrijk. Kinderen kunnen vrij spelen maar
andere ouders) enorm kunnen helpen door
hebben ook de keuze uit een breed, gevarieerd
wekelijks te komen helpen of bijvoorbeeld 1x per activiteitenaanbod. Buiten, bewegen en muziek
4 weken. Natuurlijk bent u minder nodig als meer staan hierbij centraal. In de vakanties hebben we
ouders zich aanmelden. Bovendien krijgt u een
een afwisselend vakantieprogramma en trekken
kijkje in de TSO. Wanneer u zelf meedraait, ziet u we er lekker op uit: naar buiten, een museum of
waar en hoe uw kind overblijft. Een leuke
sportieve activiteiten. Of we gaan op pad met
ervaring, zo horen wij van veel overblijfkrachten. onze eigen Natuurbus of op ontdekking in de
Per keer dat u helpt bij de overbijf ontvangt u een Ontdekbus.
vrijwillige vergoeding van € 9,- (dit bedrag is
belastingvrij tot € 1500, - per jaar)
Flexibele opvang en contractvormen
Uiteraard wordt u begeleid door een vaste
Wij bieden opvang het hele jaar door of alleen
medewerker of de coördinator. Zij zal u wegwijs
tijdens schoolweken. Opvang tijdens studiedagen
maken en alles aan u uitleggen. Ook bestaat de
van school - zonder extra kosten. Ook bieden wij
mogelijkheid tot het volgen van een kortdurende voorschoolse opvang aan vanaf 7.15 uur Bij Partou
opleiding (5 dagdelen) en het behalen van een
regelen we de opvang zoals u het wilt. Met een
EHBO-diploma.
contract dat is afgestemd op uw wensen. Meer
Dus als het u leuk lijkt om ons te helpen, meldt u informatie vindt u op www.partou.nl.
zich dan aan bij de coördinator van de TSO Bianca Heeft u behoefte aan incidentele opvang,

bijvoorbeeld op een studiedag van school dan is
dit ook mogelijk.
Partou in Santpoort Noord
Onze buitenschoolse opvang is gevestigd aan de
Frans Netscherlaan 4b
Meer informatie? Kijk dan hier:
https://www.partou.nl/kinderopvang-noordholland/santpoort-noord/santpoortnoord/fransnetscherlaan4b

