Nummer 15/datum: 15-3-2019
Kalender
16 mrt. halve finale schoolbasketbal
18 mrt. studiedag (alle kinderen zijn vrij)
19 mrt. gr. 7 verkeer (dode hoek)
19 mrt. vioolles (naschoolse act.) speellokaal
20 mrt. verkiezingen Provinciale Staten
20 mrt. kunstklas juf Ludie
22 mrt. Nieuwsbrief
22 mrt. nieuwsbrief Vreedzame School
22 mrt. tekenles juf Ludie gr. 1/2B en 1/2C
22 mrt. technisch lego (naschoolse act.)
26 mrt. muziekles meester Jasper
26 mrt. vioolles (naschoolse act.) speellokaal
27 mrt. kunstklas juf Ludie
27 mrt. OR vergadering
28 mrt. klankbordgroep toekomstig onderwijs /
profilering. aanvang 19.30 uur
29 mrt. tekenles juf Ludie gr 4 en 5
29 mrt. kletskaarten Vreedzame School mee.
29 mrt. technisch lego (naschoolse act.)
Vanuit de directie
Aanmeldingen nieuwe leerlingen
Op dit moment zijn de besprekingen gaande
rondom de komende formatie. Deze
formatiebesprekingen bepalen het aantal groepen
en teamleden voor komend schooljaar. Bij deze
formatiebesprekingen is het aantal te verwachte
aanmeldingen van kinderen op de Bosbeekschool
het uitgangspunt. Het kan zijn dat u uw kind nog
niet heeft aangemeld, of dat u iemand kent die
zijn / haar kind graag bij ons op school wilt
plaatsen? Dan kunt u het aanmeldingsformulier
van onze site downloaden en naar ons toesturen.
Wij reserveren dan een plekje voor uw kind en
hebben zicht op de toekomst. Ook als uw kind in
de loop van schooljaar 2019-2020, 2020-2021,
2021-2022 4 jaar wordt, ontvangen wij graag uw
aanmeldingsformulier.
Klankbordgroep
Graag wil ik met een selecte groep ouders in
gesprek gaan over ons toekomstig onderwijs. Een
kleine groep ouders om samen van gedachten te
wisselen over onze visie, toetsen aan de waarden

van onze ouders en kijken wat er nodig is om onze
visie sterk en krachtig te profileren in de omgeving
van de school. Een klankbordgroep is een
adviesorgaan en bestaat uit ongeveer 6 mensen.
De samenstelling van de klankbordgroep zou
kunnen bestaan uit
- 1 ouder met PR-achtergrond
- 1 ouder met een ondernemende
achtergrond
- 1 ouder uit een onderbouwgroep
- 1 ouder uit een middenbouwgroep
- 1 ouder uit een bovenbouwgroep
- 1 collega
Denkt u nu, dat is echt iets voor mij! Mail dan uw
aanmelding naar wouter.sommers@opoijmond.nl
De eerste klankbordgoep bijeenkomst wil ik graag
organiseren op donderdag 28 maart aanvang
19.30 uur. Bij deze startbijeenkomst zal een
externe medewerker van Scholen met Succes
aanwezig zijn ter ondersteuning.
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 en de theatrale rondgang.
Een theatrale rondgang is een theaterstuk dat
gespeeld wordt door 6 toneelspelers (2 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.
Wij zijn op zoek naar 6 toneelspelers. Het zou
mooi zijn als we een groep van 6 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!

Schoolvoetbaltoernooi en training Terrasvogels
Op vrijdag 22 maart is de laatste training ter
voorbereiding voor het schoolvoetbal bij SV
terrasvogels van 16.00-16.45 uur.
Het toernooi start op:
Woe 20/3 voor groep 6: 14.00, 14.40, 15.20
We willen wel al graag drie repetitieavonden
Woe 20/3 voor groep 7/8 jongens: 14.00, 14.40,
vastleggen om elkaar te leren kennen en om het
15.20
verhaal te delen met elkaar. Op 8 april, op 15 april Di 26/3 voor groep 7/8 meisjes: 16.00 en 17.20
en op 13 mei 2019 oefenen we voor het eerst
met elkaar in het speellokaal. Aanvang 19.30 uur! Cobra Kunstproject “De Wonderslang" is van
start!
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
Vanuit het team:
Basketballers in halve finale!
Afgelopen 2 weken is er door de jongste
kunstenaars van de Bosbeekschool
heel enthousiast gewerkt aan het Cobraproject!
Echte kunstenaars zijn het, de kleuters en beide
groepen 3!
Met fel gekleurde kunstwerken à la Asger Jorn en
bijzondere fantasiedieren waar Karel Appel jaloers
op zou zijn, wordt het al echt een museum in de
Bosbeekschool!
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
VBC Akrides

Onze gast gaf de kinderen eerst algemene
informatie over de verschillende onderdelen
binnen Defensie en daarna vertelde hij meer over
zijn functie, de internationale trainingen en
verantwoordelijkheden van de Nederlandse
defensie. Vervolgens kregen de kinderen de kans
om al hun vragen te stellen, ook mochten ze
voelen hoe zwaar de bepakking van een marinier
is én kregen ze de kans om de helm, schoenen en
andere zaken die een marinier op een missie bij
zich heeft, van dichtbij te bekijken. De presentatie
werd afgesloten met een stukje bewustwording
over de realiteit van het werken bij Defensie en
dat het een hele andere wereld is dan die van
Fortnite, waarin je gewoon weer een nieuw spel
kan starten als je geraakt bent.

Komen weken gaan de overige groepen aan de
slag met andere kunstenaars uit de Cobragroep!
Het Cobra-project wordt afgesloten met een een
kleurrijke expositie op 4 april van 15:00 - 17:00
uur! Zet het in je agenda!
Koningsspelen 2019

Vrijdag 12 april worden de Koningsspelen
gehouden. Dit gebeurt weer in
samenwerking met CIOS studenten. Voor dit
evenement zijn we op zoek naar
vrijwilligers om er een leuke en gezellige
ochtend van te maken. Opgeven kan bij de
leerkracht of een mail sturen
naar corina.post@opoijmond.nl
Topondernemers nieuws
Op maandag 11 maart bracht de vader van Cas
(groep 5) en Lucy (groep 1/2C) een bezoek aan de
groepen 5 en 6 om de leerlingen meer te vertellen
over zijn werk bij Defensie. Het thema waar we
deze weken aan werken is Oorlog en Vrede – het
leger. De kinderen hebben de afgelopen week al
veel informatie gezocht over het leger en vandaag
kregen ze de kans om vragen te stellen.

Hieronder treft u wat foto’s van deze geslaagde
middag.

Voorstelling Eigenwijs Musical Kids –
Little Shop of Horrors

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
Op 6 en 7 april treedt Eigenwijs Musical Kids op in Vrijdag 12 juli 2019: calamiteitendag
de Stadsschouwburg Velsen met de voorstelling
De zomervakantie 2019 begint voor de kinderen
op donderdag 11 juli om 12.15 uur!
Little Shop of Horrors. Op zaterdag 6 april is de
aanvangstijd 19:30 en op zondag 7 april 14:30. De
voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Vakantierooster OPO IJmond 2018-2019
Meivakantie: 20-04-19 t/m 05-05-19
Hemelvaart: 30-05-19 t/m 31-05-19
Eigenwijs Musicalkids Velsen
Pinksteren:
10-06-19
(www.eigenwijsmusicalkids.nl) is een amateur
Zomervakantie: 13-07-19 t/m 25-08-19
musical gezelschap voor jongeren van 8 tot 21 jaar
uit de omgeving Velsen. Speciaal voor de
Vakantierooster OPOIJmond
basisscholen in de regio wordt een speciale
schooljaar 2019-2020
kortingsactie georganiseerd, waarbij kaartjes voor Herfstvakantie 19-10-19 / 27-10-19
een voordelige prijs kunnen worden gekocht. De
Kerstvakantie 21-12-19 / 05-01-20
normale prijs van de kaarten is € 18,50. Wij
Voorjaarsvakantie 15-02-20 / 23-02-20
kunnen de kaarten voor € 7,50 kopen, waarbij een Tweede Paasdag 13-04-20
minimale afname van 10 kaartjes noodzakelijk is. Meivakantie 25-04-20 / 10-05-20
Zo kunt u met uw kinderen, opa’s of oma’s
Hemelvaart 21-05-20 / 22-05-20
goedkoper naar een jeugdvoorstelling in de
Pinksteren 01-06-20
schouwburg.

Zomervakantie 04-07-20 / 16-08-20

Aanmelden kan door middel van het sturen van
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
een e-mail aan karien.stelleman@opoijmond.nl.
Vrijdag 29 maart 2019.
Zet u in uw mail alstublieft uw naam en het aantal
kaarten dat u wilt bestellen.

