Nummer 15/datum: 25-3-2022
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- Schoolvoetbal (zie programma verderop in
deze nieuwsbrief)
- Woensdag 30 maart: studiedag (alle kinderen
zijn vrij)
- Donderdag 31 maart: naschoolse activiteit
vioolles kinderen groep 4
- Maandag 4 april: naschoolse activiteit
vioolles kinderen groep 4
- Donderdag 7 april: naschoolse activiteit
vioolles kinderen groep 4
- Vrijdag 8 april: Nieuwsbrief
- Zondag 10 april 10.30 uur Koffieconcert
- Vrijdag 15 april: Paasfeest
Vanuit de directie:
Samen in actie voor Oekraïne
Wat een prachtig initiatief hadden de groepen 5: zij
organiseerden op woensdag 16 maart een
fietswasstraat en een kleedjesmarkt voor de kinderen
van Oekraïne. In een uur tijd haalden de kinderen een
fantastische bijdrage op van maar liefst € 863,07. Wij
vinden het belangrijk dat alle kinderen in vrede en
met liefde opgroeien.
Ook hebben wij om 5 minuten voor 12 die dag samen
het lied ‘Samen staan wij sterk’ op de melodie van
‘We are the world’ gezongen, net als alle OPOIJmond
scholen en heel veel andere basisscholen in het land.

zorgt ervoor dat
de opbrengt ten gunste komt aan de kinderen
in Oekraïne.

Trots op onze school en ons bestuur!

In het najaar van 2021 is de Inspectie van Onderwijs
op bezoek geweest bij OPO IJmond voor een
integraal onderzoek naar de onderwijskwaliteit. Dit
onderzoek wordt, in opdracht van het ministerie van
onderwijs, om de vier jaar bij alle schoolbesturen in
Nederland uitgevoerd.
Na het bezoeken van diverse scholen van OPO
IJmond en gesprekken met onder andere de Raad van
Toezicht, de GMR, de bestuurder, directeuren, IB’ers
en leerkrachten heeft OPO IJmond een positieve
beoordeling van de inspectie gekregen. Het officiële
oordeel was een voldoende met een complimenten
voor onze strategische koers, de professionele
cultuur en de aandacht voor leerlingen en
medewerkers.
Dit positieve resultaat willen wij graag delen. Onze
leerlingen kunnen trots zijn dat ze op de
Bosbeekschool zitten! Ik ben trots op ons team en wij
zijn trots op ons bestuur OPOIJmond!
Groepen 1/2 op bezoek bij boer Manus
De groepen 1/2 mochten een bezoekje brengen aan
de lammetjes bij boer Manus. Groep 1/2c kwam op
het juiste moment, want er werd een lammetje
geboren. Een heel bijzonder mooi moment!

Koffieconcert zondag 10 april 10.30 uur
Bespeel je een instrument? Ben je muzikaal? Kun je
goed zingen? Wil je graag optreden? Dat kan tijdens
ons koffieconcert op zondag 10 april om 10.30 uur.
Je mag het alleen doen, het mag ook samen met je
ouder(s) of met een vriend(in) of een klasgenootje.
Zit je nog maar kort op les, dan mag je ook jouw
eerste kunsten aan ons laten horen. Applaus verdient
en krijgt ieder kind!

Verkeersveiligheid rond de school

Dit is een alledaags beeld:
Een auto staat half op de stoep geparkeerd aan de
overkant van de school dichtbij de kruising Wüstelaan
/ Burg. Enschedélaan. Een tweede auto wil van de
Wüstelaan de Burg. Enschedélaan inslaan en een
derde auto wil van de Burgemeester Enschedélaan
linksaf naar de Wüstelaan. Op dat punt steken ook
veel kinderen en ouders de weg over! Wij houden
regelmatig ons hart vast!
Parkeer niet half op de stoep tegenover de school.
Wij vinden het te gevaarlijk voor onze kinderen die
veilig naar school moeten kunnen komen.

Topontdekkers

De kinderen van groep 8 hebben de afgelopen
periode gewerkt aan het thema: De Verenigde
Staten. Ze hebben een muurkrant gemaakt over de
Verenigde Staten met aandacht voor de vlag van de
Basketbaltoernooi…. Kampioenen!
USA, de presidenten, het vervoer, het beeld van
Afgelopen zaterdag was het zover....... nadat de
hardwerkende Amerikanen en hun eetpatroon en de
voorrondes gewonnen waren, mocht de
Bosbeekschool aantreden voor de halve finale/finale. aanslag op 9/11 kwam ook aan bod.
Het team werd officieel voorgesteld aan het publiek:
Ook hebben ze een reisgids gemaakt over New York
Bjarne, Ella, Guus en Steef. Om de finale te halen
moest het team winnen van de Boekanier. Dit lukte
en wolkenkrabbers getekend in perspectief.
heel gemakkelijk. 4-1.
Op naar de finale! Deze werd aansluitend gespeeld
Daarnaast hebben de kinderen een PowerPoint
en het Bosbeekteam moest het opnemen tegen de
gemaakt over de koloniën van Nederland (de ABC
Jan Campertschool. Dit was een lastige klus, want na landen en Suriname) en een landen / vlaggen
2 minuten stonden ze al 2-0 achter. Het werd zelfs 3memory van landen over de hele wereld gemaakt.
0 voor de tegenstander. Maar dankzij het
doorzettingsvermogen en de wil om te winnen werd
In kleine groepjes hebben de kinderen dit thema aan
het uiteindelijk 4-3 voor onze school. We hebben de
wisselbeker gewonnen en onze school mag zich een enkele collega’s gepresenteerd en werden zij
bevraagd over hetgeen de kinderen ervaren en
jaar lang basketbalkampioen noemen. Gefeliciteerd
geleerd hebben.
toppers !!

Groen schoolplein
- Het voorlopig ontwerp is onthuld
- We hebben een boom van de gemeente
cadeau gekregen
- De projectgroep gaat subsidies aanvragen
- Ook kinderen en ouders kunnen een steentje
bijdragen!
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.

Het programma ziet er als volgt uit:
Maandag 28 maart: 16.00 groep 8 jongens (strijd om
plek in kwartfinale)
Dinsdag 29 maart: 16.00 uur en 17.10 uur groep 7
meisjes
Maandag 4 april: 16.00 en 16.35 groep 6 jongens
(strijd om plek in halve finale)
Maandag 4 april: 16.00 en 17.10 groep 5 jongens
(strijd om plek in halve finale)
Woensdag 6 april: 14.30, 15.05 en 15.40 groep 6
meisjes (halve finale)
Avondvierdaagse
Dit jaar wordt de avondvierdaagse in de laatste week
van juni gelopen. Het startpunt is in Velserbroek. De
data zijn: 28, 29, 30 juni en 1 juli. Helaas is groep 8
dan op kamp, maar hopelijk zijn er genoeg andere
sportievelingen om aan dit gezellige evenement deel
te nemen. De inschrijving volgt na de meivakantie.
Proces de nieuwe schoolweek
Om het proces rondom het thema "toekomstig
lerarentekort" goed te blijven volgen, raad ik
iedereen aan om regelmatig even op de volgende site
te kijken: De nieuwe schoolweek – De nieuwe

schoolweek
Ook zullen binnenkort de resultaten van het
haalbaarheidsonderzoek zichtbaar zijn en zal er een
vragenlijst voor ouders geplaatst worden.
Één ding is zeker: ook bij ons is het nu al lastig om bij
ziekte of uitval de groepen zo goed mogelijk te
bemensen. Wij willen de kwaliteit en de continuïteit
zo goed mogelijk borgen, nu en ook in de toekomst!
Virtuele toer Bosbeekschool
Schoolvoetbaltoernooi

Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u
altijd delen met uw vrienden of kennissen.
Het schoolvoetbaltoernooi is begonnen, de eerste
wedstrijden zijn gespeeld. Sommige teams zijn door https://www.360superview.nl/VTbosbeekschool/ind
naar de volgende ronde en andere teams hebben dit ex.htm
niet gehaald. Maar iedereen heeft super sportief met
elkaar getraind, gespeeld en gevoetbald.

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)
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

dezelfde dag sponsorlopen gehouden. De opbrengst is
voor de aanschaf van o.a. een grote tafeltennistafel,
een muziekinstallatie, trainingsballen en kussens.
In verband met de organisatie graag van tevoren via
onderstaande website aangeven of je mee wilt doen
met de vrijmarkt/rommelmarkt. Daar staan ook alle
spelregels.
Website: www.svterrasvogels.nl/sponsorloop
Namens de Sponsorloop/ Vrijemarkt organisatie van
Terrasvogels
P. Vessies
Kinderboerderij Zorgvrij:

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:
Een bericht van SV Terrasvogels te Santpoort-Zuid
Op zondag 3 april 2022 organiseert Terravogels op
Sportpark De Elta, Sportlaan 3 te Santpoort-Zuid, een
groots opgezette vrijmarkt/rommelmarkt voor
kinderen en volwassenen. Een uitgelezen kans om al
je spullen die je niet meer gebruikt te koop aan te
bieden. Uiteraard na goedkeuring van je
ouders/verzorgers. Zij mogen ook van dit aanbod
gebruik maken.
Je neemt een kleedje mee of tafeltje en legt daar al je
spullen op die je wilt verkopen. Een veilige oefening
om daarna op Koningsdag de rest te verkopen.
De verkoop is van 09.00 uur tot 16.00 uur. Vanaf
08.00 uur kan je al je spullen klaarleggen.
Er is de hele dag muziek, ons clubhuis is open en voor
de kinderen staat er een groot luchtkussen klaar en
nog diverse andere speeltoestellen. Voor alle
Terrasvogels-leden (van 4 tot 80 jaar) worden er op

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 8 april 2022!

