Vanuit de directie
15 maart landelijke stakingsdag
Vrijdag 15 maart is de landelijke stakingsdag van
Kalender
het primair onderwijs. Alle scholen van
18 febr. t/m 22 febr. voorjaarsvakantie
25 febr. off. opening tafeltennistafel en voetbalnet OPOijmond doen mee aan deze stakingsdag. De
Bosbeekschool is deze dag dan ook gesloten. Wij
op het schoolplein.
betreuren de situatie, maar willen ook in de
26 febr. muzieklessen meester Jasper
toekomst goed onderwijs blijven geven. Wij hopen
27 febr. kunstklas juf Ludie
allemaal dat deze, op dit moment noodzakelijke
28 febr. MR vergadering
signalen, straks niet meer nodig zijn. Excuses voor
01 mrt. tekenles juf Ludie groep 6B
het ongemak en dank voor uw ondersteuning!
01 mrt. technisch lego (naschoolse act.)
01 mrt. lln. raad bijeenkomst 11.30 uur
Lief en leed
01 mrt. rapporten mee.
We hebben besloten dat meester Eric
04 mrt. kennismakingsochtend nieuwe ouders
ondersteunende taken gaat verrichten op de
aanvang 09.00 uur
woensdagochtenden en niet meer voor de groep
04 mrt. opening cultuurproject ’Cobra’
gaat staan. Op woensdagochtend zal juf Beau
04 mrt. – 08 mrt. Deze week rapportgesprekken
Harkmans tot het einde van het jaar voor groep
05 mrt. vioolles (naschoolse act.) speellokaal
6A staan. Wij wensen juf Beau i.s.m. juf Karlijn
06 mrt. kunstklas juf ludie
heel veel succes!
08 mrt. tekenles juf Ludie groep 3A en 3B
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08 mrt.
08 mrt.
12 mrt.
12 mrt.
13 mrt.
15 mrt.
18 mrt.
19 mrt.
19 mrt.
20 mrt.
20 mrt.
22 mrt.
22 mrt.
22 mrt.
22 mrt.
26 mrt.
26 mrt.
27 mrt.
27 mrt.
29 mrt.
29 mrt.
29 mrt.

technisch lego (naschoolse act.)
Nieuwsbrief
muziekles meester Jasper
vioolles (naschoolse act.) speellokaal
kunstklas juf Ludie
landelijke stakingsdag (de school is dicht)
studiedag (alle kinderen zijn vrij)
gr. 7 verkeer (dode hoek)
vioolles (naschoolse act.) speellokaal
verkiezingen
kunstklas juf Ludie
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief Vreedzame School
tekenles juf Ludie gr. 1/2B en 1/2C
technisch lego (naschoolse act.)
muziekles meester Jasper
vioolles (naschoolse act.) speellokaal
kunstklas juf Ludie
OR vergadering
tekenles juf Ludie gr 4 en 5
kletskaarten Vreedzame School mee.
technisch lego (naschoolse act.)

Voetbalnet boven voetbalkooi

Afgelopen woensdag hebben we met een
klusteam het net boven de voetbalkooi geplaatst.
Met vereende krachten hebben Piet Bosscher,
Viktor Walman, Jan Raap, Bas Houtkamp en Jelle
de Vlas het voetbalnet echt mooi strak kunnen
plaatsen. Jet en Eef kwamen aan het eind van de
dag nog even kijken. Ze vinden het echt vet cool
eruit zien!

Vanuit het team:
Cobra Kunstproject “De Wonderslang"

Ook de tafeltennistafel is geleverd. Maandag 25
februari a.s. openen we officieel de voetbalkooi en
de tafeltennistafel om 08.30 uur en bedanken we
de kinderen en de ouders die een bijdrage hebben
geleverd.
Nieuwe e-mailadressen voor alle medewerkers
van OPOIJmond.
Vanaf 5 februari zijn alle e-mailadressen
veranderd 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
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
Heeft u nog mooie materialen voor de
tentoonstelling stuur dan een mailtje naar
jubileumbosbeekschool@opoijmond.nl
Wij houden u de komende periode regelmatig op
de hoogte!

Ieder jaar heeft de Bosbeekschool in het voorjaar
een cultuurproject.
Dit jaar is gekozen voor een kunstproject rond de
fantasierijke COBRA kunststroming met een
opening op maandag 4 maart 8:30 uur.
Gedurende de maand maart werken alle
Bosbeekkunstenaars aan een kleurrijke
wonderslang en nog meer kakelbonte kunst! Alle
kunstwerken zijn te bewonderen tijdens een
knallende afsluitende expositie op:
donderdagmiddag 4 april!
Noteer alvast in je agenda!
Het kunstproject wordt begeleid door Inger van
der Made (docent beeldende vorming) en juf
Ludie.
Dramalessen groep 5

Nog meer groep 5
We hebben de afgelopen weken niet alleen heel
hard gewerkt aan onze succesvolle voorstelling
maar er is ook heel hard geoefend met de tafels
van 0 t/m 10. We hebben verschillende spelletjes
gedaan en afgesproken dat er ook thuis flink
geoefend zou worden. Het resultaat mocht er zijn.
De gemiddelde score van de officiële tafeltoets is
met 17 goede antwoorden gestegen. Met elkaar
hebben de kinderen een nieuw doel gesteld waar
ze naar toe werken. Hier ziet u een paar foto’s van
de spelletjes die zijn gedaan om de tafelskills te
verbeteren. Voor nu mag er goed uitgerust
worden in de vakantie. Veel plezier allemaal.

Studiedagen schooljaar 2018-2019:
(alle kinderen zijn dan vrij)
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
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
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
Tweede Paasdag 13-04-20
Meivakantie 25-04-20 / 10-05-20
Hemelvaart 21-05-20 / 22-05-20
Pinksteren 01-06-20
Zomervakantie 04-07-20 / 16-08-20
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 8 maart 2019

Het team van de
Bosbeekschool wenst
iedereen een heerlijke
voorjaarvakantie toe!

