Nummer 12/datum: 1-2-2019
Kalender
03 febr. schaaktoernooi (Soli muziekgebouw)
04 febr. GGD screening lln. groep 7
04 febr. TSO ouderbijeenkomst 19.30 uur
05 febr. bezoek molen De Zandhaas gr. 3A en 3B
06 febr. koffieochtend speciaal voor alle
luizenmoeders.
08 febr. tekenlessen juf Ludie gr.7 en 8
08 febr. kinderboerderij Zorgvrij gr. 3A
12 febr. muzieklessen meester Jasper
14 febr. juf Melanie afw. (juf Beau gr 1/2C)
14 febr. kinderboerderij Zorgvrij gr. 3B
15 febr. Nieuwsbrief
15 febr. studiedag (alle kinderen zijn vrij)
18 febr. t/m 22 febr. voorjaarsvakantie
26 febr. Muzieklessen meester Jasper
28 febr. MR vergadering
Vanuit de directie
Van harte gefeliciteerd juf Carola met uw
huwelijk!

Nieuwe e-mailadressen voor alle medewerkers
van OPOIJmond.
Vanaf 5 februari zullen alle e-mailadressen
veranderen in:
voornaam.achternaam@opoijmond.nl.
U kunt mij dan persoonlijk bereiken via de mail:
wouter.sommers@opoijmond.nl.
**********
De volgende e-mail adressen blijven
ongewijzigd:
info@bosbeekschool.nl,
ib@bosbeekschool.nl
directie@bosbeekschool.nl

Nieuws vanuit de TSO
Maandag 4 februari TSO ouderbijeenkomst
Aanvang 19.30 uur:
- Hoe gaat het op de TSO?
- Wat gaat er goed?
- Wat kan er beter?
- Werving medewerkers Partou als
‘vrijwilliger’
- Wat betekent dat voor de ouderbijdrage
voor komend schooljaar!
- stichting ‘Vrienden van de Bosbeekschool’
U bent van harte welkom!
MR
Misschien wist u het al, maar op de schoolwebsite
kunt u altijd de notulen van de MR vergadering
vinden. Wij gaan vanaf nu ook iedere keer de
agenda van de aankomende vergadering erop
plaatsen.
Jubileumcommissie
In september 2019 wordt er 150 jaar 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).
Wilt u op een of andere manier meehelpen? Dan
kunt u altijd een mailtje sturen naar
jubileumbosbeekschool@opoijmond.nl
Wij houden u de komende periode regelmatig op
de hoogte!

Vanuit het team:
Vandaag hebben we de Nationale Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen
afgesloten met een groot voorleesfeest voor én
23 januari tot 2 februari
door de Bosbeekkinderen!
Op 23 januari begonnen De Nationale
Voorleesdagen 2019!
De Nationale Voorleesdagen worden
georganiseerd door de stichting Collectieve
Propaganda van het Nederlandse boek. In deze
periode wordt er extra veel voorgelezen op
basisscholen, kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en bibliotheken. Het doel van de
campagne is om het voorlezen aan jonge kinderen
te stimuleren. Niet alleen in het onderwijs,
maar juist ook thuis. Uit onderzoek blijkt namelijk
dat ouders de grootste invloed hebben op het
leesplezier van hun kinderen. Centraal staat dit
jaar het prentenboek van het jaar 2019 ‘Een huis
voor Harry’, geschreven door Leo Timmers.
Op de Bosbeekschool hebben wij deze dagen ook
extra veel tijd besteed aan het voorlezen.
Leerkrachten hebben voorgelezen in een andere
klas, vaders, moeders, opa’s, oma’s of de oppas
mochten komen voorlezen in de klas.

Badmintontoernooi
Het eerste badmintontoernooi voor scholen in
Velsen is succesvol verlopen. Onze leerlingen
hebben veel plezier gehad en er was zelfs een
tweede prijs voor Jet en Kiki uit groep 8.

Schaaktoernooi
Cobra Kunstproject “De Wonderslang"
Na de succesvolle simultaan schaakpartijen tijdens
het Tata Chess toernooi en de gedegen
voorbereidingen tijdens de schaaklessen, zijn
maar liefst 12 leerlingen klaar voor het
schaaktoernooi van zondag a.s. Wij wensen hen
veel succes en vooral veel plezier!
Voetbaltoernooi
Een dezer dagen krijgen de leerlingen uit groep 5
t/m 8 een inschrijfformulier mee naar huis voor
het voetbaltoernooi. Het toernooi start op 18
maart en duurt tot en met 18 april. De
inschrijvingen moeten echter al op 8 februari
binnen zijn.
Dit jaar wordt gespeeld met andere teamgroottes.
De jongens en de meisjes uit de groepen 5 en 6
spelen in 6-tallen en de jongens en meisjes uit
groep 7 en 8 spelen in 8-tallen. Dit is volgens de
nieuwe KNVB richtlijnen.
We proberen bij de samenstelling van de teams de
leerlingen uit één groep zoveel mogelijk bij elkaar Ieder jaar heeft de Bosbeekschool in het voorjaar
een cultuurproject.
te plaatsen.
Dit jaar is gekozen voor een kunstproject rond de
fantasierijke COBRA kunststroming met een
Vioolles op de Bosbeekschool
opening op maandag 4 maart 8:30 uur.
(6 groepslessen viool)
Gedurende de maand maart werken alle
Zit jij in groep 3 of 4 en heb je zin om viool te leren
Bosbeekkunstenaars aan een kleurrijke
spelen? Meld je dan aan voor de 6 groepslessen
wonderslang en nog meer kakelbonte kunst! Alle
die ik vanaf dinsdag 5 maart op de Bosbeekschool kunstwerken zijn te bewonderen tijdens een
wekelijks zal geven. De viool, de stok en alles wat knallende afsluitende expositie op:
je nodig hebt, kun je voor die tijd gratis bij me
donderdagmiddag 4 april!
lenen. Ik verheug me om het plezier dat ik als
Noteer alvast in je agenda!
professionele violist bij André Rieu beleef met jou Het kunstproject wordt begeleid door Inger van
te delen!
der Made, docent beeldende vorming.
Zin? Meld je dan aan door voor 15 februari een
Studiedagen schooljaar 2018-2019:
mailtje te sturen naar: lolopdeviool@gmail.com
(alle kinderen zijn dan vrij)
Kosten: € 50,Vrijdag 15 februari 2019
Data en tijd:
Maandag 18 maart 2019
05, 12, 19, en 26 maart, 15.45 uur - 16.30 uur
Dinsdag 11 juni 2019
02 en 08 april, 15.45 uur - 16.30 uur
Vrijdag 28 juni 2019
Als leuke afsluiting zullen alle deelnemers tijdens
Donderdagmiddag 11 juli 2019
het koffieconcert op 14 april gezamenlijk
Vrijdag 12 juli 2019: calamiteitendag
optreden.
Hartelijke groet, Cord Meyer-Luesink

De zomervakantie 2019 begint voor de kinderen
op donderdag 11 juli om 12.15 uur!
Vakantierooster OPO IJmond 2018-2019
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 15 februari 2019

