Nummer 10/datum: 21-12-2018
Kalender
21 dec. 12.15 uur Kerstvakantie t/m 06 januari
2019
07 jan. 08.15 uur – 08.45 uur Gelukkig Nieuwjaar
inloop.
07 jan. kennismakingsochtend nieuwe ouders
07 jan. start Cito periode groep 8
07 jan afname WMK kaart: sociale veiligheid lln.
groep 5 t/m 7
08 jan. vervolg afname WMK kaart: sociale
veiligheid lln. groep 5 t/m 7
08 jan. muziekles meester Jasper
11 jan. tekenles juf Ludie gr. 3A en 3B
11 jan. bijeenkomst lln. raad 11.30 uur
14 jan. start periode Cito toetsen groep 2 t/m 7
14 jan. TSO overleg MR, Partou, SL: 08.45 uur
16 jan. OR vergadering 20.15 uur
17 jan. bezoek Mendel College groep 8
17 jan. Ouderbijeenkomst Top Ondernemers /
Taal Actief 4. Aanvang 19.30 uur.
18 jan. tekenles juf Ludie gr. 1/2A en gr. 6
18 jan. Nieuwsbrief
18 jan. Nieuwsbrief Vreedzame School
19 jan. badmintontoernooi gr. 6,7 en 8 (sporthal
Zeewijk)
23 jan. MR vergadering
25 jan. tekenles juf Ludie gr. 1/2B en 1/2C
25 jan. Young Engineers: technisch lego 12.30 uur
25 jan. De Vreedzame School: kletskaarten
28 jan. studiedag (alle kinderen zijn vandaag vrij)
29 jan. definitief advies lln. groep 8
29 jan. GGGD screening lln. groep 2 (speellokaal)
29 jan. muziekles Jasper (eigen lokaal)
31 jan. GGGD screening lln. groep 2
31 jan. Juf Carola verlof (juf Marja groep 3B)
01 febr. Juf Carola gaat trouwen (juf Marja groep
3B)

een gelukkig nieuwjaar te wensen! Er staat bij
binnenkomst een glaasje voor u klaar.
WMK kaarten Sociale Veiligheid
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich
veilig voelen op de Bosbeekschool. Vandaar dat
wij jaarlijks de WMK kaart Sociale Veiligheid
afnemen we bij de kinderen van groep 5 t/m 8.
(De kinderen van groep 8 beginnen meteen na de
vakantie met de Cito toetsen en voeren de
vragenlijst sociale veiligheid op een ander
moment in.) De vragenlijst bevat vragen over
veiligheidsbeleving, het handelen van de
juf/meester, de opstelling van de leerling, het
welbevinden, fysieke veiligheid, sociale veiligheid,
psychische veiligheid, materiele zaken en de
kinderen geven de school een rapportcijfer. Deze
toetsing gebeurt anoniem.
Wij analyseren de uitkomsten en delen die met de
MR en vervolgens met u via de Nieuwsbrief.
Jubileumcommissie
In september 2019 wordt er 150 onderwijs
gegeven op deze school. Eerst was het school F,
vervolgens de Adolf van Nassauschool en nu de
Bosbeekschool. Wij willen deze historische
gebeurtenis vieren door het organiseren van een
feestweek in de week van 9 september t/m 14
september 2019. Met o.a.
- Tentoonstelling 150 jaar onderwijs
- Nostalgische lessen
- Workshops en een voorstelling
- Reünie d.d. 14 september
De jubileumcommissie bestaat uit juf Karlijn, juf
Gerry, Jonna Becker (ouder), Willem Jongsma
(oud-collega) en Wouter Sommers (schoolleider).
Heeft u ideeën, of wilt u op een of andere manier
meehelpen? Dan kunt u altijd een mailtje sturen
naar jubileumbosbeekschool@opoijmond.nl

Vanuit de directie
Inloop 7 januari 2019: Gelukkig Nieuwjaar
Op 7 januari bent u van harte uitgenodigd om
Wij houden u in het nieuwe jaar regelmatig op de
onder het genot van een alcohol vrij glaasje
‘champagne’ tussen 08.15 uur en 08.45 uur elkaar hoogte!

Nieuws vanuit de OR
Heeft u de vrijwillige ouderbijdrage al betaald?
Het is voor de OR fijn om deze gelden zo spoedig
mogelijk ontvangen te hebben, dan hoeft u er ook
niet meer aan te denken en kan de OR de
festiviteiten en activiteiten netjes betalen die
betaald worden vanuit deze gelden. Dank voor uw
medewerking.
Vanuit het team
Kerst 2018:
Wat was het weer supergezellig en sfeervol
Hierbij een aantal beelden van het Kerstfeest op
de Bosbeekschool 2018!

Groep 5
We hebben genoten van al het lekkers op het
kerstdiner. Wat kunnen de kinderen uit groep 5
heerlijk koken. Het was erg gezellig en we hebben
ook nog lekker gedanst. Nu is het tijd om te
genieten van een welverdiende vakantie want de
kinderen hebben echt nog heel hard gewerkt in de
weken vóór het kerstdiner. We hebben bij
Topondernemers het thema De Derde Wereld
afgerond. Binnen dit thema hebben de leerlingen
onderzocht wat het Rode Kruis allemaal doet, wat
Max Havelaar producten zijn, wat we nodig
hebben om te leven en of wij in een Derde
Wereldland zouden kunnen leven. Ook hebben de
kinderen een Djembé gemaakt en daar hebben ze
tijdens de muziekles van meester Jasper coole
ritmes op gespeeld.

Nu is het tijd om uit te rusten. Namens groep 5 een
hele fijne vakantie, mooie feestdagen en een
gelukkig 2019.

Studiedagen schooljaar 2018-2019:
(alle kinderen zijn dan vrij)
Maandag 28 januari 2019
Vrijdag 15 februari 2019
Maandag 18 maart 2019
Dinsdag 11 juni 2019
Vrijdag 28 juni 2019
Donderdagmiddag 11 juli 2019
Vrijdag 12 juli 2019: calamiteitendag
De zomervakantie 2019 begint voor de kinderen
op donderdag 11 juli om 12.15 uur!

Vakantierooster OPO IJmond 2018-2019
Kerstvakantie: 22-12-18 t/m 06-01-19
Voorjaarsvakantie: 16-02-19 t/m 24-02-19
Meivakantie:
20-04-19 t/m 05-05-19
Hemelvaart:
30-05-19 t/m 31-05-19
Pinksteren:
10-06-19
Zomervakantie: 13-07-19 t/m 25-08-19
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 18 januari 2019

Het team van de Bosbeekschool wenst alle
kinderen, ouders en buurtbewoners
Hele fijne kerstdagen en een gelukkig 2019!

