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Graag wil ik met een selecte groep ouders in
gesprek gaan over ons toekomstig onderwijs. Een
kleine groep ouders om samen van gedachten te
Kalender
wisselen over onze visie, toetsen aan de waarden
04 mrt. kennismakingsochtend nieuwe ouders
van onze ouders en kijken wat er nodig is om onze
aanvang 09.00 uur
visie sterk en krachtig te profileren in de omgeving
04 mrt. opening cultuurproject ’Cobra’ aanvang
van de school. Een zgn. klankbordgroep bestaande
08.30 uur (bij slecht weer 13.30 uur)
ui ongeveer 6 tot 8 mensen. De samenstelling van
04 mrt. – 08 mrt. Deze week rapportgesprekken
de klankbordgroep zou kunnen bestaan uit
05 mrt. vioolles (naschoolse act.) speellokaal
- 1 ouder vanuit de MR
06 mrt. kunstklas juf ludie
- 1 ouder vanuit de OR
08 mrt. tekenles juf Ludie groep 3A en 3B
- 1 ouder met PR achtergrond
08 mrt. technisch lego (naschoolse act.)
- 1 ouder met een ondernemende
12 mrt. muziekles meester Jasper
achtergrond
12 mrt. vioolles (naschoolse act.) speellokaal
- 1 ouder uit een onderbouwgroep
13 mrt. kunstklas juf Ludie
- 1 ouder uit een middenbouwgroep
15 mrt. landelijke stakingsdag (de school is dicht)
- 1 ouder uit een bovenbouwgroep
15 mrt. Nieuwsbrief
- 1 collega
16 mrt. halve finale schoolbasketbal
18 mrt. studiedag (alle kinderen zijn vrij)
Denkt u nu, dat is echt iets voor mij! Mail dan uw
19 mrt. gr. 7 verkeer (dode hoek)
aanmelding met motivering naar
19 mrt. vioolles (naschoolse act.) speellokaal
wouter.sommers@opoijmond.nl
20 mrt. verkiezingen Provinciale Staten
20 mrt. kunstklas juf Ludie
De eerste klankbordgoep bijeenkomst wil ik graag
22 mrt. Nieuwsbrief
organiseren op donderdag 28 maart aanvang
22 mrt. nieuwsbrief Vreedzame School
19.30 uur. Bij deze startbijeenkomst zal een
22 mrt. tekenles juf Ludie gr. 1/2B en 1/2C
externe medewerker van Scholen met Succes
22 mrt. technisch lego (naschoolse act.)
aanwezig zijn ter ondersteuning.
26 mrt. muziekles meester Jasper
26 mrt. vioolles (naschoolse act.) speellokaal
15 maart landelijke stakingsdag
27 mrt. kunstklas juf Ludie
Vrijdag 15 maart is de landelijke stakingsdag van
27 mrt. OR vergadering
het primair onderwijs. Alle scholen van
28 mrt. klankbordgroep aanvang 19.30 uur
OPOijmond doen mee aan deze stakingsdag. De
29 mrt. tekenles juf Ludie gr 4 en 5
Bosbeekschool is deze dag dan ook gesloten. Wij
29 mrt. kletskaarten Vreedzame School mee.
betreuren de situatie, maar willen ook in de
29 mrt. technisch lego (naschoolse act.)
toekomst goed onderwijs blijven geven. Wij hopen
allemaal dat deze, op dit moment noodzakelijke
Vanuit de directie
signalen, straks niet meer nodig zijn. Excuses voor
Klankbordgroep
Hoe kunnen we het beeld van de Bosbeekschool: het ongemak en dank voor uw ondersteuning!
‘Onze kinderen zijn de topondernemers van de
Voetbalnet boven voetbalkooi en nieuwe
toekomst’ uitdragen en wat willen we dan graag
tafeltennistafel op het schoolplein
zien in de groepen en ons handelen?
(ontplooiend, ondernemend en kwaliteitsgericht) Afgelopen maandag zijn de nieuwe
tafeltennistafel op het schoolplein en het net
Een klankbordgroep is een adviesorgaan. De
boven de voetbalkooi feestelijk in gebruik
inbreng van ouders is voor ons een belangrijk
genomen. Dit waren allebei mooie ondernemende
gegeven.
initiatieven van Jet en Eef uit groep 8 (voetbalnet)

en van de leerlingenraad (tafeltennistafel). De
kinderen hebben meegedacht, de kleur van het
blad en de plaats van de tafeltennistafel
uitgemeten en bepaald. Ook hebben de kinderen
acties uitgezet om aan de benodigde gelden te
komen om het voetbalnet te financieren. Mede
dankzij de bijdrage van ouders, de sponsoren:
Dekamarkt, KG Consultancy en Nijha B.V. en een
handig klusteam is alles super geregeld. Hier leren
kinderen echt van. Met recht kunnen wij zeggen:
Onze kinderen zijn de topondernemers van de
toekomst! Daar zijn we trots op.

-

-

-

-

-

onderwijs met materialen van oud leerlingen
Maandag 9 september officiële opening
tentoonstelling
Maandag 9 september zijn alle kinderen
verkleed en geven de leerkrachten
‘ouderwetse lessen’
Maandag 9 september historische
poppenkast voor de kinderen van groep 1
t/m 4
Maandag 9 september theatrale rondgang
voor kinderen van de groepen 5 t/m 8
Dinsdag 10 september vervolg oude
lessen
Donderdag 12 september
theaterworkshops afsluitend met een
voorstelling thema: ‘beroemde schilders’
Zaterdag 14 september van 11.00 uur –
16.00 uur Reunie (oud-leerlingen en oudcollega’s)
Zaterdag 14 september theatrale
rondgang

Een theatrale rondgang is een theaterstuk dat
gespeeld wordt door 8 toneelspelers (4 mannen
en 4 vrouwen.) Op verschillende plekken in de
buurt speelt zich een scene af. Bijvoorbeeld in de
hal van de school, in het oude klaslokaal, op het
schoolplein, bij het oude politiecachot en bij de
molen. Het publiek (een groep van ongeveer 30
mensen) gaat mee met deze theatrale rondgang.
De rondgang duurt ongeveer een uur.

Jubileum 150 jaar onderwijs
Theatrale rondgang
In de week van 9 t/m 14 september vieren we het
jubileum 150 jaar onderwijs. Tijdens deze
feestweek is er een tentoonstelling ‘150 jaar
onderwijs’, geven we ‘oude lessen’ en is er een
bijzonder aanbod op het gebied van kunst en
cultuur. Heel speciaal is de reünie op zaterdag 14
september.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
- Maandag 9 september t/m zaterdag 14
september: tentoonstelling 150 jaar

Wij zijn op zoek naar 8 toneelspelers. Het zou
mooi zijn als we een groep van 8
ouders/teamleden kunnen formeren. Deze spelers
repeteren een paar keer van tevoren en spelen de
theatrale rondgang op maandag 9 september en
op zaterdag 14 september Deze dagen moet u
dus echt beschikbaar zijn! U hoeft geen
supertalent te hebben op het gebied van
toneelspelen. Uw enthousiasme is al voldoende!
We willen wel al graag twee repetitieavonden
vastleggen om elkaar te leren kennen en om het
verhaal te delen met elkaar. Op 8 april en op 15
april 2019 oefenen we voor het eerst met elkaar
in het speellokaal. Aanvang 19.30 uur!
Dus bent u enthousiast en bent u op de
afgesproken dagen beschikbaar, meldt u zich dan
aan d.m.v. het schrijven van een mailtje naar
Jonna Becker:
jubileumbosbeekschool@opoijmond.nl

Nieuws vanuit de TSO
Vanuit het team:
Nieuwe tso-coördinator
Basketballers in halve finale!
Maaike Slier heeft een nieuwe uitdaging gevonden
binnen Partou als vestigingsmanager. Per 15
februari is Zehra Durmus de nieuwe tsocoördinator. Zehra Durmus is op maan-, dins- en
donderdag te bereiken op het tso-nummer 0621154817 en via tsobosbeekschool@partou.nl
Resultaten tso-enquête bovenbouw
Naar aanleiding van de vragen over mediagebruik
tijdens de afgelopen informatieavond, is er een
enquête gehouden onder de ouders van de
bovenbouw (groep 6 t/m 8).
Hieronder de uitslag van de enquête:
Tijdens de tso mag de bovenbouw filmpjes op tv
kijken en zijn/haar mobiele telefoon gebruiken:
- a. ja, dat moet kunnen, mits er een tijdslimiet
aan vast zit 55%
- b. nee dat heb ik liever niet 40%
- c. geen mening 5%
Kinderen vanaf groep 6 willen op de tso steeds
vaker gebruikmaken van hun eigen telefoon of
tablet om te appen, te facebooken, te
instagrammen of filmpjes te kijken op Youtube. Ze
gaan zelfstandig online en hebben contact met
anderen. Sommige kinderen vonden het prettig
om tijdens de lunch een kinderserie te kijken op
onze tv. De uitslag van deze enquête zullen we bij
het tv-gebruik meenemen.

Gefeliciteerd met het behalen van de kruisfinales
van het schoolbasketbaltoernooi!
Het team van groep 8 zit bij de laatste 4 en is
verzekerd van een prachtige beker.
Op zaterdag 16 maart wordt bepaald welke
school een jaar lang de wisselbeker mag hebben.
Het schema voor die dag ziet er als volgt uit:
18.10 uur (halve finale):
Bosbeek 1 – Fransiscus
Toermalijn 1 – Pionier 2
18.30 uur 3e/4e plaats
18.50 uur 1e/2e plaats
Uiteraard hopen we dat de scholen zoveel
mogelijk toeschouwers op de been kunnen
brengen om hun team aan te moedigen.
Wij kijken er naar uit!

Met vriendelijke groet,
Ellemieke Hofland- Meijer
Nieuws vanuit de OR: penningmeester gevraagd. VBC Akrides
De OR is nog steeds op zoek naar een nieuwe
penningmeester. Een belangrijke taak binnen de
Schoolvoetbaltoernooi en training Terrasvogels
OR en een mooie taak om de oudergelden netjes Dit jaar zijn er minder inschrijvingen voor het
te beheren. De OR is op zoek naar een ouder die
voetbaltoernooi dan andere jaren; dit is een
deze taak komend schooljaar wil oppakken.
landelijke tendens. We hebben 4 teams
Persoonlijke begeleiding/ondersteuning voor het ingeschreven. Een jongensteam uit groep 7/8, een
eerste jaar is mogelijk. Bent u diegene (liefst met meisjesteam groep 7/8, een gemengd team groep
wat financiële achtergrond!) die deze taak op zich 6a en een gemengd team groep 5/6b. De
wilt nemen? Neem dan s.v.p. contact op met
gemengde teams vallen onder de jongensteams.
Hedwig Wiegeraad via hwieg@hotmail.com
SV Terrasvogels biedt weer voetbaltrainingen aan.
Deze worden gehouden op vrijdag 8, 15, 22 maart
van 16.00-16.45 uur. Het zou fijn zijn als zoveel

mogelijk spelers hieraan mee kunnen doen om als Cobra Kunstproject “De Wonderslang"
team goed voorbereid te zijn.
Ieder jaar heeft de Bosbeekschool in het voorjaar
een cultuurproject.
Zodra het speelschema van het toernooi bekend
Dit jaar is gekozen voor een kunstproject rond de
is, ontvangen de deelnemers dit.
fantasierijke COBRA kunststroming met een
opening op het schoolplein op maandag 4 maart
Groep 4: kleurplaten wedstrijd gewonnen
8:30 uur. Gedurende de maand maart werken alle
Tijdens de voorleesweken heeft groep 4
Bosbeekkunstenaars aan een kleurrijke
meegedaan met een kleurplaten wedstrijd van
wonderslang en nog meer kakelbonte kunst!
The Readshop. De vlaggenlijn vol met prachtig
ingekleurde kleurplaten heeft indruk gemaakt
want groep 4 heeft gewonnen. We hebben een
doos vol met mooie boeken gekregen en voor
iedere leerling zat er ook een Paul van Loon
zonnebril in, inclusief handtekening. We zijn hier
heel erg blij mee.
Kunstklas
Juf Ludie is met de tweede Kunstklas van dit jaar
begonnen. Gezien het mooie weer, is er afgelopen
woensdag een buitenles gegeven.

Technisch lego: Nu ook gestart voor kinderen uit
groep 7 en 8

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.
Theatertip
Op zaterdag 9 maart om 16.00 uur is er in de Oude
Kerk in Spaarndam een geweldige voorstelling:
‘De Kluizelaar’. Voor peuters, kleuters, ouders,
opa's en oma's! Voor slecht € 6,50 p.p. een
heerlijke middag! Meer informatie en reserveren
via www.vriendenoudekerk.nl

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 15 maart 2019

