Nummer 18/datum: 19-4-2019
Kalender
20 apr. t/m 05 meivakantie
06 mei: kennismakingsochtend nieuwe ouders
06 mei: Rots en Watertraining in het speellokaal
om 15.30 uur.
07 mei: muziekles van meester Jasper
08 mei: start Cito-periode voor gr. 2 t/m 7
09 mei: breakdance gr. 8
09 mei dramales van juf Aga gr. 7
13 mei: vervolg Cito-periode voor groep 2 t/m 7
13 mei: Rots en water training in het speellokaal
om 15.30 uur.
14 mei: inschrijving avond 4 daagse om 15.30 uur.
15 mei: OR vergadering om 20.15 uur.
15 mei: inschrijving avond 4 daagse om 15.30 uur.
16 mei: breakdance gr. 8
16 mei: workshop familiewapens gr. 6B
16 mei: voorstelling dramales juf Aga gr. 7 om
15.00 uur in het speellokaal.
16 mei: inschrijving avond 4 daagse om 15.30 uur.
17 mei: nieuwsbrief
17 mei: De Vreedzame School nieuwsbrief
20 mei: start De Vreedzame School blok 6
20 mei: Rots en Water training in het speellokaal
om 15.30 uur.
21 mei: schoolreis groep ½ naar het Linnaeushof.
21 mei: muziekles van meester Jasper
21 mei: bunkermuseum gr. 8
23 mei: verkiezingen Europese verkiezingen
23 mei: breakdance gr. 8
24 mei: lln. raad bijeenkomst
27 mei: Rots en Water training in het speellokaal
om 15.30 uur.
28 mei: peanutbaltoernooi gr.7 (sportpark Elta)
28 mei: MR vergadering om 19.30 uur.
29 mei: nieuwsbrief
30 mei: vakantie
31 mei: vakantie
Vanuit de directie
Lief en leed...
Juf Ineke heeft nog wat tijd nodig om weer
volledig aan het werk te gaan. Na de meivakantie
gaat zij ondersteunende activiteiten doen met
kinderen buiten de groep.

Tevredenheidspeilingen: kind, ouder en
personeel.
De afgelopen 2 weken zijn er verschillende
tevredenheidspeilingen afgenomen. De WMKvragenlijsten zijn afgenomen bij de kinderen van
groep 5 t/m 8, de ouders en onder het personeel.
De uitkomsten zullen we na de meivakantie delen
met het team, de MR en de ouders.
Ik dank alle kinderen, ouders en teamleden voor
hun tijd en medewerking.
Koffieconcert: zondag 14 april 2019
Wat hebben we genoten van al onze muzikale
talenten. Het was een gevarieerd programma van
kinderen die viool, piano, dwarsfluit, zang en
gitaar speelden. Trots mogen we terugkijken op
een zeer geslaagd koffieconcert.

Koningsspelen

De kinderen van groep 8 waren traditiegetrouw
weer de vossen en zaten verstopt in het bos voor
de kleuters en in het dorp voor de kinderen van
groep 3 t/m 6. Het was een feestelijke morgen,
mede dankzij de hulp van de OR en de
hulpouders.
Verkeersdiploma gr. 7
Zoals reeds in de krant werd vermeld: afgelopen
week werd Velsen overgenomen door oranje
hesjes. Alle leerlingen van groep 7 deden
verkeersexamen. We hopen dat iedereen geslaagd
is. Hierbij willen we alle hulpouders bedanken
voor hun inzet!
Project slavernij
Groep 7 heeft afgelopen dinsdag olv twee
gastdocenten gewerkt aan een project over
slavernij. De kinderen waren erg onder de indruk
en hebben silhouetten gemaakt waarop gevoelens
geschreven staan die slaven volgens hen
gehad moeten hebben.

De Koningsspelen waren dit jaar weer zeer
geslaagd! De sfeer was prima en de kinderen
hebben genoten. Dank aan alle hulpouders!
Vanuit het team:
Paasfeest
De kinderen van groep 7 zijn naar Huis ter Hage
gegaan en hebben daar met de bewoners hun
Paasfeest gevierd.

Girlsday
We kregen bij Tata Steel een begeleider die iets
over zichzelf vertelde en daarna over het bedrijf.
Zij was bezig met een groot project en daarover
liet ze een filmpje zien. Zelf mochten we een robot
maken. Dat was af en toe best moeilijk, maar
uiteindelijk lukte het bij iedereen. Daarna kregen
we een rondleiding binnen het bedrijf, onder
andere bij de waterpompen. En als afsluiting
kregen we een lunch aangeboden en daarna
gingen we weer naar school. Luke uit groep 7

Techniekdag
Terwijl de meisjes van groep 7 deelnamen aan
Girls Day bij Tata steel, waren de jongens onder
begeleiding van meester Wouter ook bezig met
techniek.

Groep 5
In groep 5 hebben we de afgelopen periode hard
gewerkt aan het Topondernemers thema Oorlog
en Vrede. De kinderen hebben in groepjes meer
informatie opgezocht over verschillende
gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog
en hiervan hebben we een tijdbalk gemaakt die nu
in de klas hangt.

Karate

Afgelopen woensdag hebben de groepen 7 en 6b
karate les gehad van Mario, de vader van Liam. Hij
heeft ze de basisbeginselen van karate
aangeleerd. Na de warming-up mochten ze trapen stoottechnieken oefenen. Eerst door de
gymzaal en daarna op de stoot- en trap-pad.
Hij heeft wat over de geschiedenis van karate
verteld. Ook hebben ze een aantal Japanse
woorden geleerd. Zo zeg je niet meester maar
Sensei. Yame betekent stop. En nog veel meer,
maar Japans is lastig om te meteen te onthouden.
Het was een hele leuke en intensieve les.

Het Paasontbijt was een groot succes en wat
hadden we mooi weer tijdens de speurtocht.
Meester Tijn heeft zijn rol als Paashaas met glans
vervuld. Het is nu tijd om te genieten van een
welverdiende vakantie. Heel veel plezier en laten
we hopen dat het weer prachtig blijft.
Schoolvoetbal
Het schoolvoetbal was weer een sportief
gebeuren waarbij 3 teams door waren naar de
kwartfinales en een team zelfs de halve finale
heeft bereikt. Het belangrijkste echter is dat de
leerlingen onderling veel plezier hebben gehad.
We willen de coaches, begeleiders en alle ouders
langs de kant hartelijk bedanken voor hun inzet.
Avond 4-daagse
Van dinsdag 11/6 tot en met vrijdag 14/6 lopen
we mee met de avondvierdaagse in de
Velserbroek. Inschrijven kan op dinsdag 14 mei,
woensdag 15 mei en donderdag 16 mei na
schooltijd. De inschrijfkosten bedragen € 5,50.

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
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 17 mei 2019.

Het team van de
Bosbeekschool wenst alle
kinderen, ouders en
buurtbeowners een fijne
meivakantie!

