Nummer 1/datum: 23-08-2019
Kalender
26 augustus: start nieuw schooljaar!

Meester Eric zal op woensdagochtend extra
ondersteunende activiteiten doen. Meester Eric
zal vanwege langdurige ziekte in de loop van dit
schooljaar het onderwijs verlaten.
Vanwege krapte op de arbeidsmarkt hebben wij
onze lio stagiaire Isa Schoen afgestaan aan een
collegaschool binnen OPOIJmond, om daar een
lastige vacature op te lossen. Hierdoor creëren wij
voor onze school een tijdelijk probleem. Isa
Schoen zou op woensdagen voor groep 6 staan.
Meester Wouter vangt deze woensdagen tijdelijk
op. We zijn hard op zoek naar een structurele
oplossing. Mocht u nog goede mogelijke
kandidaten weten, dan graag z.s.m. doorgeven
aan meester Wouter.

Fijne vakantie gehad? Zin om weer te beginnen?
We gaan er een goed jaar van maken!
Wij hebben er weer heel veel zin in!
Tot maandag 26 augustus!

Een goede start voor het nieuwe schooljaar
Wilt u voor de start van het nieuwe schooljaar de
volgende materialen meenemen naar school?
Voor de kinderen van groep 3:
 Een etui
26 aug. Kinderen ontvangen startgesprek
formulieren om thuis samen in te vullen
 een schrijfpotlood
29 aug. Jubileumvergadering aanvang 19.30 uur.
 kleurpotloden (max 12)
Wilt u meehelpen u bent van harte welkom om bij
 een liniaal
deze vergadering aan te sluiten.
 een schaar
 een Prittstift
Vanuit de directie
 een flesje sterke lijm
Personele zaken... graag even voorstellen:
 een opbergmap met elastiek
We hebben in de vakantie een nieuwe
 een puntenslijper
onderwijsassistent aangenomen. Marloes de Bie
komt de kinderen en de teamleden op maandag
 een schaar
de hele dag en op woensdag- en
 oortjes voor het chroombook
donderdagochtend ondersteunen. Marloes zal
ingezet worden ter ondersteuning van groep 4 en Voor de kinderen van groep 4 t/m 8
de kleuters. Wij wensen Marloes heel veel plezier
 een etui
en succes op de Bosbeekschool.
 een pen
 een grijs potlood
Juf Ineke gaat re-integreren. Zij komt op maandag een puntenslijper
en op vrijdagochtend ondersteunende activiteiten
 een schaar
doen in de groepen 3. Ook zal zij haar lesgevende
 een liniaal
taken weer langzaamaan gaan oppakken. De
komende periode zal juf Ellemieke Hofland de
 een Prittstift
vrijdagen vervangen in groep 3A en juf Antoinette
 een flesje sterke lijm
de Bruijn zal de maandagen vervangen in groep
 kleurpotloden (max 12)
3B. Wij wensen juf Ineke heel veel sterkte.










een setje viltstiften
evt. markeerstiften / gelpennen
een opbergmap met elastiek
twee huiswerkmappen (vanaf groep 6)
een agenda (vanaf groep 6)
een passer (groep 8)
een geodriehoek (groep 8)
oortjes voor het chroombook

echte voorstelling. Bijzondere activiteiten zijn de
theatrale rondgang en de reünie (zaterdag 14/9).
Geeft u deze informatie in ieder geval door aan
familieleden en bekenden. Dan maken wij er met
elkaar een bijzonder jubileum van!

Schoolfoto: alle kinderen en teamleden
Verkleed in de tijd van toen!
Maandag 9 september is de officiële opening van
de jubileumweek m.m.v. de burgermeester en
startgesprekken
enkele oud-leerlingen van school F en de Adolf
In de periode van 2 t/m 13 september 2019 zijn de van Nassauschool. Om 08.45 uur willen we een
startgesprekken. Aan de hand van een aantal
schoolfoto maken van al onze kinderen en
persoonlijke kernwoorden en het kind-informatie- teamleden verkleed in de tijd van toen.
blad bent u samen met uw kind van harte welkom
bij de groepsleerkracht(en). Als het ware
‘presenteert’ u uw kind aan de
groepsleerkrachten. Op het voorblad kunt u de
naam van uw kind schrijven en een 7-tal
persoonlijke kenmerken. Op de achterkant van
het formulier vertelt uw kind iets over zichzelf. Dit
blad dient als leidraad voor het startgesprek. Door
het startgesprek kan de groepsleerkracht beter
aansluiten op de onderwijsbehoefte en de
persoonlijke behoefte van het kind. Wilt u samen
met uw zoon of dochter het startgesprek
Een klas van toen .....
formulier bespreken en invullen en wilt u het
formulier meenemen naar het startgesprek. Alle
Andere bijzondere activiteiten tijdens de
startgesprekken worden na schooltijd ’s middags jubileum feestweek:
ingeroosterd. U wordt daarvoor uitgenodigd door Op maandag 9 september is er ook een
de groepsleerkracht via de Parro app. Alle
poppenkastvoorstelling voor de groepen 1 t/m 4
kinderen zijn van harte welkom bij het
en de theatrale rondgang voor de groepen 5 t/m 8
startgesprek. Het startgesprekformulier ontvangt
uw kind maandag 26 augustus.
Theatrale rondgang: AAP....NOOT....
De gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen van voor de
zomervakantie bewaren we t/m vrijdag 30
augustus.
150 jaar onderwijs (september 2019)
Van 9 september t/m 14 september 2019
organiseren wij een bijzondere week voor
kinderen, ouders, buurtbewoners, de
middenstand, oud-collega’s en oud-leerlingen. We
vieren dan dat er op deze plek al 150 jaar
onderwijs wordt gegeven in Santpoort-Noord.
Voorheen stond op deze plaats school 8, school F
en Adolf van Nassauschool.
Tijdens deze week zal er een tentoonstelling zijn
met als thema: ‘150 jaar onderwijs’. Ook worden
er oude lessen gegeven en kunnen kinderen een
workshop volgen, die onderdeel zal zijn van een

MIES....MEESTER WILLEM
Een verrassende theatrale rondgang op maandag
9 september voor groepen 5 t/m 8 en op zaterdag
14 september tijdens de reünie voor reünisten en
geïnteresseerden.

Groep 8 gaat o.l.v. de oud-leerlingen van school F
en de Adolf van Nassauschool en de
burgermeester de tentoonstelling ‘150 jaar
openbaar onderwijs’ langs.

Woensdag (het Gymhuis bij de Brederode
Daltonschool, Santpoort-Zuid)
08.30 uur – 09.40 uur groep 7A
09.40 uur – 10.50 uur groep 7B
11.05 – 12.15 uur groep 8

Ook oefenen de kinderen van de groepen 3 t/m 8
hun aandeel voor de voorstelling over ‘oude
meesters’. Deze voorstelling wordt gegeven op
dinsdag 10 september om 14.45 uur in de gymzaal
van de Parnassiaschool.

Studiedagen schooljaar 2019-2020:
(Alle kinderen zijn dan vrij)
Woensdag 9 oktober 2019
Donderdag 30 januari 2020
Maandag 10 februari 2020
De voorstelling ‘werelddans’ van de
Dinsdag 14 april 2020
kleutergroepen is op donderdag 12 september om Vrijdag 12 juni 2020
15.00 uur in het speellokaal. U bent van harte
Donderdagmiddag 2 juli 2020
welkom om deze voorstellingen te bekijken.
Vrijdag 3 juli 2020
Alle kinderen krijgen tijdens de jubileum
feestweek ook creatieve oude lessen. Zo leren zij
schrijven met een kroontjespen en maken de
kinderen een eigen leesplankje.

Vakantierooster OPOIJmond
schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie 19-10-19 / 27-10-19
Kerstvakantie 21-12-19 / 05-01-20
Voorjaarsvakantie 15-02-20 / 23-02-20
De reünie op zaterdag 14 september is de
Tweede Paasdag 13-04-20
afsluiting van deze bijzondere jubileumfeestweek! Meivakantie 25-04-20 / 10-05-20
De reünie is van 11.00 uur tot 16.00 uur. Ook dan Hemelvaart 21-05-20 / 22-05-20
is de tentoonstelling 150 jaar onderwijs te
Pinksteren 01-06-20
bezichtigen, kun je nog een keer met een
Zomervakantie 04-07-20 / 16-08-20
kroontjespen schrijven en is de theatrale
rondgang 3 keer te bewonderen. Oud- leerlingen De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
van School F, de Adolf van Nassauschool of de
vrijdag 30 augustus 2019
Bosbeekschool kunnen zich alvast aanmelden
door te mailen naar
jubileumbosbeekschool@opoijmond.nl. Graag
vermelden: uw naam, op welke school u gezeten
heeft en in welke jaren u op deze school gezeten
heeft.
Gymnastiekrooster 2019-2020
Maandag (Gymzaal bij de Parnassiaschool)
08.30 uur – 09.20 uur groep 6
09.20 uur – 10.10 uur groep 5
10.25 uur – 11.15 uur groep 3A
11.15 uur – 12.15 uur groep 3B
13.30 uur – 14.30 uur groep 4 (juf Corina neemt
de overblijf kinderen mee naar de gymzaal)
14.30 uur – 15.30 uur groep 4

