Nummer 20/datum: 29-5-2019
Kalender
30 mei: vakantie
31 mei: vakantie
03 juni: kennismakingsochtend nieuwe ouders
03 juni: schoolreis groep 3/4.
04 juni: muziekles meester Jasper
06 juni: schoolreis groep 5/6.
10 juni: Pinksteren (alle lln. zijn vrij)
11 juni: studiedag (alle lln. zijn vrij)
11 juni: avond4daagse
12 juni: avond4daagse
13 juni: avond4daagse
14 juni: avond4daagse
14 juni: Nieuwsbrief
18 juni: muziekles meester Jasper
19 juni: peanutbal toernooi
20 juni: ouderbijeenkomst, voor die ouders,
waarvan de kinderen volgend schooljaar naar
groep 3 gaan. (het leren leesproces!) aanvang:
19.30 uur
24 juni t/m 27 juni: eindgesprekken
25 juni: Juf Ineke ’40 jaar in het onderwijs’
27 juni: MR vergadering
28 juni: studieochtend (alle lln. zijn vrij)
28 juni: Nieuwsbrief
01 juli: kennismakingsochtend nieuwe ouders
01 juli start loterij pleinfeest
02 juli: muziekles meester Jasper
04 juli: musical groep 8
05 juli: rapport 2
05 juli: De Vreedzame school: kletskaarten
08 juli: schoolkamp Texel groep 8
09 juli: schoolkamp Texel groep 8
10 juli: schoolkamp Texel groep 8
10 juli: pleinfeest (+ loterij)
11 juli: ’s morgens nog school voor alle kinderen
11 juli: studiemiddag (alle lln. zijn ’s middags vrij)
11 juli: vanaf 12.15 uur t/m 25 augustus 2019:
zomervakantie.
12 juli: calamiteiten dag (alle lln. zijn vrij als er dit
schooljaar geen bijzondere calamiteiten geweest
zijn)

Vanuit de directie
Eindgesprekken
Aan het eind van het schooljaar houden de
groepsleerkrachten weer de eindgesprekken met
de ouders en de kinderen van hun groep. We
kijken met elkaar even terug naar de
ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Waar
hebben we op ingezet? Wat ging er goed? Wat
kon beter? Welke ontwikkelingen hebben we
geconstateerd? Wat is er belangrijk om mee te
nemen naar volgend jaar? Belangrijke vragen om
samen (kind, ouder en leerkracht) het jaar goed af
te sluiten.
Loterij tijdens het pleinfeest!
Wat heeft de middenstand van Santpoort-Noord
ons al mooi geholpen! We hebben al heel veel
mooie prijzen binnen voor de loterij. Vanaf 1 juli
kunt u lootjes kopen en op 10 juli tijdens het
pleinfeest is de feestelijke trekking. Ieder lootje
kost €1,00. De opbrengst van de loterij komt in
zijn geheel ten goede van het jubileumfeest
‘150 jaar onderwijs’ van 9 t/m 14 september 2019.
De prijzen die houden we nu nog even geheim!
Vanuit het team:

Breakdance groep 8

Breakdance van Brutus was heel erg leuk.
Jammer genoeg was hij de eerste week ziek
dus hadden we maar twee lessen. Ik heb
heel veel geleerd in die twee lessen: een
paar pasjes van breakdance maar ook een
klein dansje. Brutus kan goed breakdance

lesgeven daardoor kon iedereen zijn eigen
ding doen. Brutus vertelde dat hij ooit met
een tv programma meedeed! Wij als klas
vinden dat dan ook super leuk om te zien.
Op dat filmpje was hij dan ook echt super
goed. Ik ben door hem wel geïnspireerd
geraakt maar wat hij daar deed doe ik hem
niet na. (hihi!) Hij kan het goed uitleggen
hoe je het moet doen. Ik vind het wel erg
jammer dat de lessen van hem nu al voorbij
zijn! Van Lotus groep 8

boon het hardst groeit en wat er met de
bonen in de kast gebeurt. Als het lukt,
komen de bonenplantjes mee naar huis en
misschien eet u dan over een tijdje een
lekkere bonensalade.

Lijnen Kingspel

Beste ouders.
Tessa en Penny zoeken iemand die op het
schoolplein de lijnen van het Kingveld groen
kan verven. Je hoeft niet zelf verf te regelen
want dat doet meester Wouter.
Aanmelden kan bij Tessa en Penny, groep 5

Groep 8 bezoekt bunkermuseum

Bonen bij groep 5

Dinsdag 22 mei ging groep acht naar het
bunkermuseum. Ze werden in groepen van 2
geïnformeerd over de bunkers. Er werd goed
verteld over hoe ze in de bunkers zaten in de
oorlog en de kamers waren mooi ingericht. Eerst
gingen we met de hele groep een soort tunnel in
en daarna kwamen we in loopgraven. Eenmaal uit
de loopgraven stonden we op een bunker. Daar
werd wat verteld over hoe Duitsers de Engelsen
en Amerikanen tegenhielden. Na een praatje
werden we gesplitst in twee groepen. Groep 1
ging naar een bunker waar je kon zien en horen
Groep 5 is voor rekenen met een
van de gids hoe ze in bunkers leefden tijdens de
rekenexperiment begonnen. We hebben
oorlog. En groep 2 ging naar een soort museum in
bonen in een zakje gedaan en voor het
een bunker. Er waren grote geweren en kanonnen
raam, de muur of in de kast gehangen. Ieder aanwezig in die bunker. Daarna kreeg groep 1
kind meet om de 4 dagen zijn of haar eigen even de gelegenheid om te rennen en spelen,
boon op en dit zetten we in een grafiek. Zo groep 2 ging toen naar een onderzeeër in een
bunker. Dat was erg realistisch met
leren we meteen wat centimeters en

millimeter zijn. Ook zijn we benieuwd welke

geluidseffecten en watereffecten gemaakt. Toen
groep 1 daarheen ging, kon groep 2 even dollen.
Na het vriendelijk bedanken van de gidsen gingen
we gezellig door het bos weer naar school.
Isa uit groep 8

Expositie Kunstdagboeken Bosbeekschool

In de hoge vitrine in de bibliotheek bij de
jeugdafdeling is nu een presentatie van de
Kunstdagboeken van de Bosbeekschool te
zien. Het zal er zeker tot eind juni 2019 staan.
Groep 6 van Karlijn Hegger laat in de boekjes
Peanutbal kampioen
portretten, textielopdracht en tekeningen en
Beide teams van de Bosbeekschool zijn gedeeld
waterverftechniek (met Monet, de
eerste geworden in het regionale
waterlelies) zien.
peanutkampioenschap tussen de groepen 7 van
Velsense scholen. Naast een beker voor de eerste Zegt het voort!
plek was er ook een beker voor onze school voor
de beste verdediger en het team dat de meeste
homeruns had gemaakt.

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
Pinksteren:
10-06-19
Zomervakantie: 13-07-19 t/m 25-08-19

Beeckestijn
Groep 7 heeft in het kader van een thema over de
Gouden Eeuw een excursie naar Beeckestijn
gemaakt. Meneer Boreel gaf op aanschouwelijke
wijze een rondleiding door deze buitenplaats.

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 14 juni 2019.

Pleinfeest 2019
Voor in de agenda: woensdag 10 juli 2019 van
17:00 uur tot 19:30 uur Pleinfeest!

