Nummer 14/datum: 11-3-2022
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- Vanaf dinsdag 15 maart start schoolvoetbal
toernooi (zie speelschema)
- Woensdag 16 maart
Gemeenteraadsverkiezingen, de school is
stembureau
- Woensdag 16 maart: werkzaamheden Burg.
Enschedélaan i.v.m. verkeersveiligheid
rondom de school. De kiss & ride strook
wordt met paaltjes afgezet.
- Nog t/m 18 maart rapportgesprekken
- Zaterdag 19 maart basketbalfinales in
sporthal IJmuiden - Oost
- t/m 20 maart: Inschrijving mogelijk voor de
naschoolse activiteit vioolles voor kinderen
van groep 4
- Donderdag 24 maart groep 6 naar Thijsses
Hof
- Vrijdag 25 maart nieuwsbrief
Vanuit de directie:
Samen in actie voor Oekraïne
Woensdag 16 maart om 11.55 uur zingen we op ons
schoolplein het lied ‘Wij staan hier sterk’, op de
melodie van ‘We are the world’:

Wij Staan Hier Sterk
Kinderen uit Nederland zingen voor kinderen uit
Oekraïne

Er was een tijd
Dat het hier mooi en vredig was
Dit continent
Een plek van vrede en rust
Ik kan alles zeggen.
Mijn eigen mening telt
Maar opeens, klinkt ver weg het geweld
Doe niet alsof
Het wel vanzelf weer overgaat
Mensen vluchten weg van huis en haard Er is
angst en er is vrees
In de kranten die ik lees
Ik reik mijn hand, naar dat rusteloze land

Wij staan hier sterk
Wij staan voor vrede
Wij staan voor hoop, geloof en liefde
Laten we dat delen
Al wat goed is overwint
Dat is waar wij voor gaan
Wij helpen Oekraïne door hier met elkaar te
staan
Waar jullie ook zijn
We delen mee in jullie pijn
Er komt een dag
Dan is dit weer voorbij
En wij uiten ons protest
Tegen de oorlog en de rest Samen 1, zo zijn we
nooit alleen.
Wij staan hier sterk
Wij staan voor vrede
Wij staan voor hoop, geloof en liefde
Laten we dat delen
Al wat goed is overwint
Dat is waar wij voor gaan
Wij helpen Oekraïne door hier met elkaar te
staan
Alle OPOIJmond scholen sluiten bij de activiteit aan,
ieder op hun eigen schoolplein. Onze gedachten gaan
dan uit naar de mensen en kinderen in Oekraïne.
Binnen OPOIJmond leren wij de kinderen dat het
belangrijk is om vredelievend met elkaar om te gaan
en oog te hebben voor je medemens. Verschillende
kinderen ontplooien eigen initiatieven om Oekraïne
te steunen, wij juichen dit van harte toe. U bent van
harte welkom op het schoolplein! Meezingen mag!
Groep 5 A en B organiseren5A en 5B organiseert
woensdag 16 maart een actie voor de kinderen van
Oekraïne. U komt toch ook?!
De oorlog tussen Oekraïne en Rusland is een
onderwerp wat de kinderen in groep 5 bezighoudt. Er
worden in het hele land veel acties gehouden en ook
groep 5B5 wil hier een steentje aan bijdragen. We
hebben verschillende ideeën in de klas besproken en
uiteindelijk kwamen ze op het idee omis hier een
markt te organiseren.leuke actie uit ontstaan. Er is al
veel geld opgehaald op giro 555 en daarom willen ze

graag geld ophalen voor de kinderen van Oekraïne via deze uitzending is terug te luisteren via deze link:
SOS Kinderdorpen. SOS Kinderdorpen is een
http://www.radiobeverwijk.nl/uitzendinggemist/play
organisatie die zich richt op de kinderen en hun
er/?file=Donderdag-18.mp3
familie.
Op woensdag 16 maart van 11.45 - 12.15 uur staat
groep 5B met kraampjes op het schoolplein. Er zijn
o.a. kraampjes met cupcakes, stripboeken,
tweedehands spullen, zelfgemaakt spullen en nog
meer.
Groep 5A is op het schoolplein aanwezig met een
fietswasstraat. Breng uw vieze fiets naar deze
wasstraat en u vertrekt weer met een schone fiets.
Wat het u waard is kunt u zelf bepalen.
Neem dus allemaal wat contant geld mee en kom
naar het schoolplein! Al het opgehaalde geld gaat
naar SOS Kinderdorpen en komt ten goede aan de
kinderen van Oekraïne.

U mag ons altijd steunen! U kunt uw financiële
bijdrage storten op rekeningnummer
NL21RABO0342243128 op naam van Stichting
Vrienden van de Bosbeekschool onder vermelding
van bijdrage/gift groen schoolplein Bosbeekschool.
We houden u op de hoogte.

Kick-off groen schoolplein

Gisteren hebben we de kick-off gehad voor een groen
Bosbeekschoolplein 2.0! De leerlingenraad heeft het
voorlopig ontwerp ontvangen en we hebben van de
gemeente Velsen een walnotenboom ontvangen voor
op het schoolplein. Vanaf vandaag gaat de
projectgroep (bestaande uit ouders en teamleden)
subsidies aanvragen om dit mooie plan te realiseren.
Ouders en kinderen van school, de buurtbewoners en
bedrijven kunnen meehelpen met dit mooie proces.
Ook hebben de kinderen een eigen videofilmpje
gemaakt. Een prachtig filmpje met een duidelijke
boodschap. Bekijk de video en deel deze met uw
Hulp gevraagd projectgroep groen schoolplein
netwerk! Beschikbaar tot 6 apr. 2022
Gevraagd:
Enthousiaste (groot)ouders die zich in willen zetten
Gisteren is er ook op de regionale radio aandacht
voor een groen schoolplein!
besteed aan hoe wij als school een bijdrage kunnen
leveren rondom het thema duurzaamheid. Meester
Wat zoeken wij:
Wouter is geïnterviewd (18.30 uur – 19.00 uur) en

•
•
•

goede schrijvers die binnen een handomdraai
een subsidieaanvraag hebben ingevuld
mensen (hoveniers) die werken met
groen/aanleg van tuinen
ICT’ers/social media tijgers die bijvoorbeeld
een mooi dashboard kunnen maken, zodat
het ook voor de kinderen inzichtelijk wordt
wat we hebben bereikt en wat er nog
gerealiseerd moet worden. Daarnaast zou het
super zijn als je op een toffe manier een
crowdfunding kan organiseren!

voor de gemeente het effect te kunnen meten.
Kinderdebat 9 maart in de schouwburg
Een afvaardiging van de leerlingenraad heeft
meegedaan met het kinderdebat van de gemeente
Velsen in de schouwburg. De thema’s waarover
gesproken werd waren: gezondheid (Tata Steel),
milieu (groene speelplaatsen) en armoede bestrijding
(sport en de woningmarkt)
Het kinderdebat wordt vanaf vandaag vertoond op
RTV Seaport.

Wij zijn een projectgroep die bestaat uit 8 personen,
waaronder ouders en leerkrachten. We zouden de
groep graag met minimaal 3 personen uitbreiden
zodat dit project voor iedereen leuk en behapbaar
blijft.
We zien je reactie met plezier tegemoet!
Meld je dan aan via wouter.sommers@opoijmond.nl
We gaan op weg naar een groen Bosbeekplein 2.0!
Verkeersveiligheid rondom de school
De gemeente wil samen met de school de
verkeersveiligheid rondom de school verbeteren. Met
name bij het brengen en halen van de kinderen is het
op de Burg. Enschedélaan een onveilige situatie voor
de kinderen en ouders die naar school komen. Er is
dan (te) veel autoverkeer en de geparkeerde auto’s
langs de school zorgen voor een onoverzichtelijk en
daardoor onveilige situatie voor de kinderen, zeker
als er ook nog eens auto’s geparkeerd staan op de
stoep naast de kerk en aan de overkant! De straat is
dan echt te smal en het verkeersbeeld al snel
chaotisch. Vandaar dat wij blijven promoten om op
de fiets of te voet naar school te komen en indien het
echt niet anders kan, parkeer dan uw auto in de
buurt!
Op dinsdag 15 maart wordt er gestart met de
werkzaamheden in de Molenstraat. Dat zal zeker ook
overlast met zich meebrengen. Op woensdag 16
maart worden de parkeerplaatsen voor de school
afgezet met paaltjes en komt er een stopverbod voor
dat deel van de weg. Ook zijn er extra fietsenrekken
voor de kinderen geplaatst op de brede stoep aan de
Burg. Enschedélaan. Dit betreft een proefperiode om

Koffieconcert zondag 10 april
Na twee eerdere succesvolle uitvoeringen is er op
zondag 10 april in de ochtend een koffieconcert op
school waar alle muzikale leerlingen van de
Bosbeekschool hun talenten kunnen laten zien. Of je
pas begonnen bent met pianoles of al jaren
dwarsfluit speelt, iedereen is van harte welkom! Ook
ouders die een stukje ten gehore willen brengen,
eventueel samen met hun kind, zijn uiteraard

welkom. Binnenkort ontvangen de leerlingen een
inschrijfformulier.
Vioolles voor kinderen uit groep 4

gaan ze door naar de grote finale. Bij verlies spelen ze
om de 3e en 4e plaats. Aansluitend zal rond 18.40 uur
de prijsuitreiking plaatsvinden.
Natuurlijk zou het geweldig zijn als de hele school ons
team komt aanmoedigen.
Wij hopen jullie met velen te zien op 19 maart!

Graag wil ik de kinderen van groep 4 een
‘snuffelcursus’ viool aanbieden. De cursus bestaat uit
4 lessen. De kinderen zullen een eerste contact met
het instrument krijgen en hebben de kans hun
“kunnen” op het koffieconcert van 10 april in het
speellokaal van de Bosbeekschool ten gehore
brengen.
Ik, Cord Meyer-Luesink, ben professionele violist in het Voetbaltoernooi
Na 2 jaar afwezigheid mag het gezellige
orkest van André Rieu, viooldocent en tevens vader
voetbaltoernooi weer doorgaan. Zes teams van de
van twee lieve kinderen aan de Bosbeekschool.
Bosbeekschool doen mee. We zijn blij dat er ook dit
jaar weer voldoende enthousiaste begeleiders zijn!
Ik geef in aansluiting aan de schooltijd op volgende
Ook bij dit toernooi is het altijd leuk om zoveel
dagen 4 lessen in de aula van de Bosbeekschool:
mogelijk supporters langs de kant te hebben, dus
31 maart (donderdag)
kom je klasgenootje aanmoedigen!
04 april (maandag)
07 april (donderdag)
Dinsdag 15 maart
: 16.00 uur en 17.10 uur
10 april (zondag / koffieconcert 10.00 – 11.30 uur)
groep 8 jongens
11 april. (maandag)
Woensdag 16 maart : 14.30 uur en 15.05 uur
groep 6 jongens
De lessen zijn van 15:30 uur tot 16:30 uur.
Woensdag 16 maart : 14.30 uur en 15.40 uur
groep 6 meisjes
De prijs voor de cursus bedraagt €50,Dinsdag 22 maart
: 16.00 uur en 16.35 uur
De kinderen krijgen tijdens de cursus een
groep 5 jongens
leeninstrument.
Dinsdag 22 maart
: 16.00 uur en 16.35 uur
groep 7 jongens
Interesse? Schrijf dan jouw kind tot uiterlijk 20 maart
Dinsdag 29 maart
: 16.00 uur en 17.10 uur
in via: lolopdeviool@gmail.com
groep 7 meisjes
Hartelijke groeten, Cord Meyer-Luesink
Basketbaltoernooi
In de voorjaarsvakantie mochten we voor het eerst in
lange tijd weer aan een schooltoernooi meedoen. We
hadden slechts 1 team, maar wat voor één! Ella,
Bjarne, Guus en Steef maakten het nog even
spannend na het gelijkspel tegen de Boekanier, maar
ze hebben het toernooi daarna prima uitgespeeld en
het is hen gelukt om door te dringen tot de halve
finale. Deze wordt zaterdag 19 maart gespeeld in
Sporthal-Oost in IJmuiden om 18.10 uur. Bij winst

Badminton
Door corona werd afgelopen december het
badmintontoernooi afgelast. Gelukkig is er goed
nieuws, want het toernooi zal nu plaatsvinden op
zondag 3 april van 09.00-14.30 uur in Sporthal
Zeewijk. Er hebben zich inmiddels 17 sportieve
badmintonners opgegeven.

Softbal
De softbalvereniging Onze Gezellen biedt 3 gratis
trainingen aan voor beeball, honk- en softbal op
vrijdagmiddag tussen 16.00-17.30. De folders en
gratis trainingskaartjes liggen bij de hoofdingang op
een tafeltje en kunnen gewoon meegenomen
worden. Meer info:
voorzitter@onzegezellenhonkensoftbal.nl

Virtuele toer Bosbeekschool

Kunstklas
Na de eerste Kunstklas van dit jaar bleek er veel
belangstelling te zijn voor een tweede sessie. Onlangs
is de Kunstklas op vrijdag weer gestart met een
uitbreiding van het aantal leerlingen. Een groep van
11 leerlingen gaat zich verder bekwamen in diverse
handvaardigheidstechnieken. Uiteraard zal aan het
eind ook weer een expositie volgen.

Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u
altijd delen met uw vrienden of kennissen.

Dramalessen
Door ziekte van onze dramadocente Aga, zijn er even
geen dramalessen geweest. Gelukkig is er een
vervangster gevonden in de persoon van Marieloes.
Zij is afgelopen donderdag in groep 4 verder gegaan
met het toneelstuk waar de groep al onder leiding
van Aga mee was begonnen. Binnenkort worden de
ouders van deze groepen voor de voorstelling
uitgenodigd.

Vakantierooster 2021-2022
Tweede Paasdag 18-04-22
Meivakantie 25-04-22 t/m 06-05-22
Hemelvaart 26-05-22 t/m 27-05-22
Pinksteren 06-06-22
Zomervakantie 18-07-22 t/m 26-08-22
Studiedagen 2021-2022
Woensdag 30 maart 2022
Woensdag 15 juni 2022
Donderdagmiddag 14 juli 2022
Vrijdag 15 juli 2022 (alle kinderen vrij)

Technolab
Groep 7 heeft een bezoek gebracht aan het
Technolab van de Technische School Velsen. Ze
kregen daar een rondleiding door alle praktijklokalen.
Het leukste vonden de leerlingen het zelf maken van
een houten knikkerbaan en een metalen windorgel.
Er werd fanatiek gezaagd, geschuurd en geboord. Alle
leerlingen waren erg enthousiast en een paar
leerlingen hebben al besloten om voor deze school te
kiezen.

https://www.360superview.nl/VTbosbeekschool/ind
ex.htm

Vakantierooster 2022-2023 (Basisonderwijs)
Herfstvakantie: 15 okt. 2022 t/m 23 okt.2022
Kerstvakantie: 24 dec. 2022 t/m 8 jan. 2023
Voorjaarsvakantie: 25 febr. 2023 t/m 5 mrt. 2023
Meivakantie: 27 apr. 2023 t/m 7 mei 2023
Pinkstervakantie: 27 mei 2023 t/m 4 juni 2023
Zomervakantie: 22 juli 2023 t/m 3 sept. 2023
Vakantierooster 2022-2023 (Voortgezet Onderwijs)
Herfstvakantie: 15 okt. 2022 t/m 23 okt.2022
Kerstvakantie: 24 dec. 2022 t/m 8 jan. 2023
Voorjaarsvakantie: 25 febr. 2023 t/m 5 mrt. 2023
Meivakantie: 22 apr. 2023 t/m 7 mei 2023
Zomervakantie: 22 juli 2023 t/m 3 sept. 2023

Nieuws uit de buurt:

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 25 maart 2022!

