Nummer 19/datum: 17-5-2019
Kalender
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 1/2 naar het
Linnaeushof.
21 mei: muziekles van meester Jasper
21 mei: bunkermuseum gr. 8
23 mei: verkiezingen Europese verkiezingen
23 mei: breakdance gr. 8
23 mei: Beeckestijn gr 7
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

verhaal delen we eerst met het team en de MR.
Daarna volgt er een terugkoppeling naar alle
ouders. Ik wil iedereen bedanken voor hun
bijdrage.
Cito eindtoets groep 8
De uitslag van de Cito Eindtoets is
binnengekomen. Ons schoolresultaat was een
schoolscore van 537,1 en het landelijk gemiddelde
staat op 535,7. Een mooi resultaat waar wij
allemaal trots op mogen zijn. De kinderen hebben
echt hun best gedaan op de eindtoets. De
individuele scores passen bij het advies en een
aantal kinderen hebben beter gescoord dan hun
eindadvies. Nu volgt de periode gericht op het
komende afscheid (de musical en het kamp) en
natuurlijk ook een keer kennismaken met de
nieuwe school. Wij wensen jullie veel succes en de
kleine traktatie van afgelopen dinsdag hebben
jullie echt verdiend.

Klankbordgroep
De afgelopen periode is de klankbordgroep twee
keer bij elkaar geweest. Met elkaar denken we na
over verschillende vragen:
Vanuit de directie
- wat is het huidige beeld van de
Tevredenheidspeilingen: kind, ouder en
Bosbeekschool?
personeel.
- waarom kiezen ouders voor de
De afgelopen periode zijn er
Bosbeekschool?
tevredenheidspeilingen afgenomen bij de
waar komen onze kinderen vandaan?
leerlingen van groep 5 t/m 8, de ouders en de
- hoe kan de Bosbeekschool zich ook in de
teamleden.
toekomst profileren?
119 kinderen (100%) hebben de enquête ingevuld.
- welke beelden passen daar dan bij?
Zij geven de school een 7,8 en hun juf/meester
Om een goed beeld voor de toekomst te kunnen
een 8,4 (gemiddeld 8,1)
maken zullen we ook data vanuit de afgelopen
23 lkr. hebben de enquete ingevuld (92%). Zij
jaren moeten verzamelen. Daar zullen wij u
geven de school een 8,2 en het bestuur een 7,1
binnen enkele weken over inlichten. De
(gemiddeld 7,7)
152 ouders/gezinnen hebben de enquête ingevuld gesprekken die we op dit moment met elkaar
voeren zijn inspirerend en motiverend voor de
( 68%), Zij geven de school een 7,9.
toekomst! Dank voor jullie bijdrage.
Dit zijn mooie cijfers, daar zijn we zeker tevreden
over, maar belangrijker is voor ons het
inhoudelijke verhaal. Als team kijken we naar onze
sterke punten, maar ook naar de
aandachtspunten. Ook bepalen we met elkaar de
noodzakelijke veranderpunten en die nemen we
op in het komende jaarplan. Het inhoudelijke

Vanuit het team:
Schoolreisjes
De groepen 1/2 gaan op dinsdag 21 mei 2019 naar
het Linnaeushof
De groepen 3/4 gaan op maandag 3 juni 2019 naar
Avifauna
De groepen 5/6 gaan op 6 juni 2019 naar het
Archeon
Groep 7 gaat op 20 juni 2019 op de fiets o.a. naar
het zwembad in Heemskerk.
Groep 8 gaat op schoolkamp op 8, 9 en 10 juli op
schoolkamp!
Wij wensen alle kinderen, collega’s en hulpouders
een hele fijne dag!

aan familieleden en bekenden. Dan maken wij er
met elkaar een bijzonder jubileum van!
Al deze activiteiten kosten ook geld en daarom
willen wij tijdens het pleinfeest van 10 juli a.s.
een heuse loterij organiseren. We hebben al een
hele mooie hoofdprijs en ook de middenstand wil
graag mooie prijzen leveren voor deze bijzondere
loterij.

Avondvierdaagse

Ook u kunt ons helpen!
Wilt u een item voor de loterij of een waardebon
voor een ‘belevenis’ doneren of wilt u ons
Er is een record aantal inschrijvingen van onze
sponseren in de vorm van een financiële bijdrage
school (130) voor de avondvierdaagse in de
dan kunt u zich aanmelden via
Velserbroek. Deze vindt plaats van dinsdag 11 t/m jubileumbosbeekschool@opoijmond.nl, of een
vrijdag 14 juni 2019. De deelnemers krijgen een
financiële bijdrage storten op rek.nr.
week van tevoren een brief met informatie over
NL35RABO0388058110 t.n.v. St OPOIJmond o.v.v.
de starttijden. We zijn ook heel blij met de vele
sponsoring jubileum Bosbeekschool.
hulpouders die zich opgegeven hebben! Deze
Als u een item of een waardebon voor een
krijgen ook nog bericht zodra de foerage plekken ‘belevenis’ doneert voor de loterij, dan vermelden
bekend zijn.
wij indien gewenst uw naam of uw bedrijf!
150 jaar onderwijs (september 2019) / loterij
tijdens het Pleinfeest
Van 9 september t/m 14 september 2019
organiseren wij een bijzondere week voor
kinderen, ouders, buurtbewoners, de
middenstand, oud collega’s en oud- leerlingen.
We vieren dan, dat er op onze plek al 150 jaar
onderwijs wordt gegeven in Santpoort-Noord.
Voorheen stond op deze plaats school 8, school F
en Adolf van Nassauschool.
Tijdens deze week zal er een tentoonstelling zijn
met als thema: ‘150 jaar onderwijs’. Ook worden
er oude lessen gegeven en kunnen kinderen een
workshop volgen, die onderdeel zal zijn van een
echte voorstelling. Bijzondere activiteiten zijn de
theatrale rondgang op 9 en 14 september en de
reünie op 14 september. We hebben al mooie
oude materialen van oud- leerlingen ontvangen
om tentoon te stellen, maar zijn ook nog op zoek
naar schoolmaterialen uit de jaren ’60, ’70, ’80 en
’90. Geeft u deze informatie in ieder geval door

Nieuws vanuit de Leerlingenraad
De Leerlingenraad is weer een aantal keer bij
elkaar geweest. Ze hebben in de groepen 6, 7 en 8
aan de kinderen gevraagd welke ideeën/wensen
er nog zijn. Aardige ideetjes waren:
- Een buitenklas (een klaslokaal van
natuurlijke materialen op het schoolplein)
- De week van het talent (een week vol
workshops voor de kinderen)
- Spiegels bij de w.c.’s
- Schooltuintjes
- Meer fietsenrekken (ook voor de ouders)
- Een ‘Bosbeek got talent’ middag
- Op dinsdag en donderdag geen plastic
afval mee naar school
- Een schommel op het speelplein
De leerlingenraad wil uiteindelijk heel graag een
‘Bosbeek got talent’ middag oppakken. Ook de
spiegels bij de w.c.’s was een grote wens van de
kinderen, om dat dit jaar nog te regelen.
We houden u op de hoogte.

Buiten gym

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!

Op woensdag 19 juni hebben we ons jaarlijks
peanutbaltoernooi, vandaar dat we vanaf nu ook
af en toe buiten gaan gymmen om dit te oefenen.
Wilt u daar rekening mee houden met de kleding?
Geen slippers maar stevige schoenen.

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

Toneelvoorstelling gr.7: Gouden Eeuw

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
Woensdag 29 mei 2019.

Groep 7 heeft in het kader van het erfgoedproject
de Gouden Eeuw behandeld. Er is geschilderd in
de stijl van Rembrandt; het Rijksmuseum is
bezocht; volgende week staat buitenplaats
Beeckestijn op het programma en de verwerking
van alle kennis en informatie is gegoten in een
toneelstuk. Onder de bezielende leiding van
dramadocente Aga de Wit zijn alle facetten van de
Gouden Eeuw aan bod gekomen zoals de VOC, de
Nachtwacht en Nova Zembla. Deze
dramaproductie was een unieke onderwijsvorm
om het thema met succes te behandelen.
Pleinfeest 2019
Voor in de agenda: woensdag 10 juli 2019 van
17:00 uur tot 19:30 uur Pleinfeest!

