Nummer 16/datum: 29-3-2019
Kalender
01 apr. Kennismakingsochtend voor nieuwe
ouders om 09.00 uur
01 apr. Cobrales juf Inger groep 7
01 apr. Rots en Water NSA in het speellokaal om
15.30 uur
02 apr. TSO/MR/SL-overleg om 08.45 uur
02 apr. Dramales juf Aga groep 7
02 apr. Vioolles NSA in het speellokaal om 15.45
uur
03 apr. Kunstklas om 13.15 uur
04 apr. Brandalarm oefening
04 apr. Afsluiting Cobra Kunst- en cultuurproject
van 15.30 uur- 17.00 uur
05 apr. Young Engineers:Technisch Lego NSA TSO
lokaal om 15.30 uur
08 apr. Workshop Rembrandt groep 7
08 apr. Beestenbende informatie voor gr 3 t/m 6
(om zwerfvuil te verminderen)
08 apr. Aanmeldingen binnen voor het
Koffieconcert op zondag 14 april 2019
08 apr. Rots en Water NSA in het speellokaal om
15.30 uur
08 apr. 150 jr. Onderwijs Theatrale Rondgang
repetitie 1 in het speellokaal om 19.30 uur
09 apr. Muziekles meester Jasper
09 apr. Rijksmuseumbezoek Rembrandt groep 7
09 apr. Workshop Ridders groepen 1/2
09 apr. Co Duinkonijn groep 1/2B
09 apr. Vioolles NSA in het speellokaal om 15.45
uur
10 apr. Co Duinkonijn groep 1/2C
10 apr. Kunstklas kijkmiddag vanaf 13.00 uur
11 apr. ‘Girlsday’ techniek voor de meisjes van
groep 7
11 apr. Dramales juf Aga groep 7
12 apr. Koningsspelen
12 apr. Young Engineers: technisch lego TSO lokaal
om 12.30 uur
12 apr. Nieuwsbrief
14 apr. Koffieconcert op zondag om 10.30 uur
15 apr. Fietsexamen groep 7
15 apr. Rots en Water NSA in het speellokaal om
15.30 uur

15 apr. 150 jaar Onderwijs Theatrale Rondgang
repetitie 2 in het speellokaal om 19.30 uur
16 apr. Cito Eindtoets groep 8
16 apr. MR-vergadering om 19.30 uur
16 apr. Projectdag slavernij groep 7
17 april Cito Eindtoets groep 8
17 apr. Kunstklas
18 apr. Dramales juf Aga groep 7
18 apr. Finales schoolvoetbal
19 apr. Paasfeest
20 apr. t/m 05 meivakantie
Vanuit de directie
Cito Eindtoets
Op dinsdag 16 en woensdag 17 april 2019 is de
Cito Eindtoets voor de kinderen van groep 8. Een
stukje gezonde spanning hoort erbij, maar het
belangrijkste is dat je de toets zo ontspannen
mogelijk maakt. Het is wel een belangrijk gegeven,
een goede focus is dus belangrijk. Als het resultaat
van de Cito Eindtoets hoger is dan het definitieve
basisschooladvies, dan moeten wij het
basisschooladvies heroverwegen. Het is niet
vanzelfsprekend dat het basisschooladvies altijd
wordt aangepast.
Nieuwe AED in school

Klankbordgroep
Gisteren is de klankbordgroep voor het eerst bij
elkaar gekomen. De klankbordgroep is een
groepje ouders en teamleden, die samen denken
over ons toekomstig onderwijs. Het is een
adviesorgaan. Er wordt nagedacht over: Hoe ons
onderwijs in de toekomst eruit ziet en wat
verwachten wij dat de kinderen aan vaardigheden
hebben meegekregen in 8 jaar tijd? Welke
passende slogan past dan bij ons onderwijs? Een
toekomstgerichte denktank. Dat gaat zeker tot
iets moois leiden!

Nieuw adres of telefoonnummer? Graag even
doorgeven aan de administratie.
Bent u onlangs verhuisd, of heeft u een nieuw
telefoonnummer? Wilt u dat dan doorgeven aan
de administratie: hamida.ayube@opoijmond.nl
Dank voor uw medewerking.

Voor de Theatrale Rondgang zijn we nog op zoek
naar één mannelijke toneelspeler!

Koffieconcert: zondag 14 april 2019
Speel je een instrument?
Kom dan naar het:

Koffieconcert
zondag 14 april
10.30u
Je kunt altijd meedoen!!
Stuur een mail naar: danielle.vanhoof@opoijmond.nl
Of lever je aanmelding in bij juf Danielle.

Voor de tweede keer willen wij graag het
koffieconcert organiseren. Dit keer op zondag 14
april 2019. Kinderen die een muziekinstrument
bespelen, kunnen zich voor dit bijzondere concert
opgeven. De aanmeldingen willen wij graag
uiterlijk maandag 08 april 2019 ontvangen. Je mag
altijd optreden! Vorig jaar was er een leerling die
net een week gitaar speelde en zijn eerste liedje
liet horen! Je mag alleen optreden, of samen met
anderen. Afgelopen jaar hadden we ook een
optreden van meester Henk en een leerling van
zijn groep en een optreden van een moeder
samen met haar dochter. Het groepje kinderen
dat de afgelopen periode vioolles kreeg in het
speellokaal o.l.v. Cord Meyer-Luesink zal naar alle
waarschijnlijkheid ook een klein optreden
verzorgen.

Wij zijn nu al benieuwd! Dus wil je meedoen?
Geef dan het strookje van jouw aanmelding door
aan je eigen leerkracht of juf Danielle.
Jubileum 150 jaar Onderwijs

Bent u die vader, oom of opa, die al jaren droomt
om een keer op de planken te willen staan? Dit is
uw kans om mee te doen met de Theatrale
Rondgang op 9 en 14 september 2019! We willen
wel al graag drie repetitieavonden vastleggen om
elkaar te leren kennen en om het verhaal te delen
met elkaar. Op 8 april, op 15 april en op 13 mei
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. een
mailtje naar Jonna Becker:
jubileumbosbeekschool@opoijmond.nl
Vanuit de O.R.
Wij zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste leden
én een nieuwe penningmeester (òf twee als je het
leuker vindt om samen met iemand de financiën
van de OR te beheren!) voor de ouderraad.
De ouderraad is een groep ouders van kinderen
van de Bosbeekschool die activiteiten organiseren
en coördineren die buiten het schoolprogramma
vallen, maar wèl op school of vanuit school
plaatsvinden, zoals het Sinterklaasfeest,
kerstfeest, Pasen, sportdagen en het Pleinfeest.
Deze activiteiten dragen bij aan het plezier van de
kinderen maar zijn ook een goede manier om de
contacten tussen leerlingen, leerkrachten en
ouders te bevorderen. Deze activiteiten worden
bekostigd uit de ouderbijdrage.
Al deze leuke activiteiten kunnen alleen doorgaan
als er ook ouders zijn die meehelpen om dit te
organiseren. En op deze manier ben je ook meer
betrokken bij hetgeen er leeft op school.

Dus twijfel niet en geef je op als lid òf als
Bosbeekschool tweede bij schoolbasketbal
penningmeester(s)! Dit kan bij de leerkracht van je
kind, bij de schoolleider Wouter Sommers:
wouter.sommers@opoijmond.nl
bij de voorzitter van de OR:
Cindy Rijnders-Vos
cindyrijndersvos2202@gmail.com
Of bij de penningmeester;
Hedwig Wiegeraad: hwieg@hotmail.com.
Wij kijken uit naar jullie deelname en
verwelkomen jullie van harte bij de Ouderraad
Vanuit het team:
Cobra Kunstproject “De Wonderslang" afsluiting

Het basketbalteam van groep 8 wist mooi door te
dringen tot de finale. Het werd een zeer
spannende wedstrijd, waarbij het in de laatste 20
seconden nog 10-10 werd. In de verlenging is
Bosbeekschool heel mooi tweede geworden.
Coaches, ook van groep 7, heel hartelijk bedankt
voor de enthousiaste begeleiding!
Voetbaltoernooi
Zowel het gemengd team van groep 6, het
jongensteam van groep 7/8 als het meisjesteam
7/8 is door naar de volgende ronde. Een mooie
prestatie.

Het Cobra-project wordt afgesloten met een
kleurrijke expositie op 4 april van 15:30 - 17:00
uur! Zet het in je agenda! U bent van harte
welkom!

De volgende wedstrijden zijn voor
Groep 5 op 2 april om 16.00 uur en om 17.20 uur
Groep 6 op 11 april om 16.00 uur en om 17.20 uur
Groep 7/8 jongens op 9 april om 16.00 uur en om
17.20 uur
Groep 7/8 meisjes op 9 april om 16.00 uur en om
16.40 uur

Martje Saveur op bezoek bij groep 7 en 8
Overlevende van de oorlog in Nederlands-Indië.
Vandaag hebben wij in groep 8 een mevrouw
langs gehad die dingen over de oorlog in
Nederlands-Indië vertelde. De oorlog, die zij heeft

meegemaakt. Ze heeft een paar jaar in een
Jappenkamp gewoond. Ze is in 1940 geboren.
Toen haar moeder was overleden heeft ze een
koffer gevonden die van haar moeder was. Ze had
die koffer meegebracht en er zaten spullen in, die
ze had, toen ze nog heel jong was. Zelfs een popje
dat ze kreeg toen ze nog 3 jaar oud was en nu is ze
79 jaar oud, dat popje heeft ze lang gehad. Ze
heeft nog een paar grappige dingen verteld, over
dat ze een keer met de Jap in het kamp op
Sulawesi een ritje mocht maken in de Japs auto.
Een Jap is een Japanse soldaat.
Het verhaal dat ze verteld heeft, was heel
interessant en mijn groep heeft er veel van
geleerd.

Studiedagen schooljaar 2018-2019:
(Alle kinderen zijn dan vrij)
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

Getypt door: Joe Carless groep 8
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
Koningsspelen 2019
Vrijdag 12 april 2019.
Vrijdag 12 april worden de Koningsspelen
gehouden. Voor groep 3 t/m 8 gebeurt dit weer in
samenwerking met CIOS studenten op sportpark
De Elta. 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
Met korting naar het theater!
Er zijn nog kaarten beschikbaar voor de
voorstelling “The little shop of horrors” van
Eigenwijs Musical Kids
(www.eigenwijsmusicalkids.nl) op zondagmiddag
7 april om 14.30 in de schouwburg van Velsen. De
voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.
Speciaal voor de basisscholen in de regio wordt
een speciale kortingsactie georganiseerd,
waardoor een kaartje slechts € 7,50 kost (de
normale prijs van de kaarten is € 18,50).
Aanmelden kan door middel van het sturen van
een e-mail aan karien.stelleman@opoijmond.nl.
Zet u in uw mail alstublieft uw naam en het aantal
kaarten dat u wilt bestellen.

