Nummer 21/datum: 14-6-2019
Kalender
17 juni: start loterij (pleinfeest) t/m 1 juli (zie
bijlage)
17 juni: start enquête vanuit de klankbordgroep
t/m 28 juni
17 juni: Rots en Watertraining in het speellokaal
aanvang 15.30 uur
17 juni: ouderbijeenkomst voor ouders die naar
gr. 4 gaan (schooljaar 2019-2020) aanvang 19.30
uur
18 juni: muziekles meester Jasper
19 juni: peanutbal toernooi
19 juni: juffendag groep 1/2
20 juni: ouderbijeenkomst, voor ouders, waarvan
de kinderen volgend schooljaar naar groep 3 gaan.
(het leren leesproces!) aanvang: 19.30 uur
20 juni: schoolreisje groep 7
24 juni: Rots en Watertraining in het speellokaal
aanvang 15.30 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: Olympic Velsen (gr. 4 en 5) SUOMI
28 juni: Nieuwsbrief
01 juli: kennismakingsochtend nieuwe ouders
01 juli: Rots en Watertraining in het speellokaal
15.30 uur (afsluiting)
02 juli: muziekles meester Jasper
03 juli: juffendag groepen 3 en 4
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
Juf Beau Harkmans geslaagd!
Juf Beau heeft haar diploma gehaald! Van harte
gefeliciteerd! Juf Beau heeft de afgelopen jaren bij
ons stage gelopen en haar Lio-stage afgerond. Wij
zijn blij dat ook volgend jaar juf Beau binnen ons
team kan blijven werken.
Enquête vanuit de klankbordgroep
De klankbordgroep onderzoekt op dit moment
waarom de ouders gekozen hebben voor de
Bosbeekschool. Ook onderzoekt de
klankbordgroep waar onze ouders vandaan
komen en kijkt de klankbordgroep naar de
leerlingenaantallen van de afgelopen jaren en de
toekomst. De klankbordgroep geeft advies aan de
schoolleider en het bestuur over het profiel van
de Bosbeekschool nu en in de toekomst. U
ontvangt maandag a.s. vanuit de klankbordgroep
een enquête gericht op al deze onderzoeksvragen.
U heeft tot 28 juni de tijd om deze enquête in te
vullen. Het zou heel fijn zijn als u de enquête wilt
invullen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
De uitslag en bevindingen van de enquête zullen
via de Nieuwsbrief weer met alle ouders worden
gedeeld.
Loterij tijdens het pleinfeest!
Van 9 september t/m 14 september 2019 vieren
wij ‘150 jaar onderwijs’ op deze plaats in
Santpoort-Noord. Een fantastische feestweek met
o.a. een tentoonstelling over 150 jaar onderwijs
(met materialen van oud-leerlingen), een
poppenkastvoorstelling voor de kinderen van
groep 1 t/m 4, een theatrale rondgang voor de
kinderen van groep 5 t/m 8, oude lessen, een
theatervoorstelling door onze kinderen met als
thema ‘Oude meesters’ en op zaterdag 14
september staat een reünie op het programma.
Om deze activiteiten te kunnen financieren
starten we maandag 17 juni met de verkoop van
de loten voor de loterij op het Pleinfeest. U

ontvangt maandag a.s. alle informatie over deze
bijzondere loterij.
Schaduwdoek kleuterspeelplein
Boven de zandbak op het kleuterspeelplein is een
mooi schaduwdoek aangebracht. Met dank aan
Partou, die dit schaduwdoek gefinancierd heeft,
als onderdeel van onze waardevolle
samenwerking.

Vanuit het team:
Avondvierdaagse groot succes!

Ondanks een paar flinke regenbuien op
donderdag was de avondvierdaagse weer een
groot succes . De leerlingen, van klein tot groot,
en de begeleidende ouders hadden veel plezier.
Gezelligheid stond voorop. Dankzij de hulp van
vele ouders en leerkrachten liep het bij de
drinkposten als een geoliede machine . Alle
hulpkrachten ontzettend bedankt voor jullie
inzet!

Peanutbaltoernooi

Let’s play ball
Woensdag 19 juni 2019
PEANUTDAG

Beste peanutter,
Woensdag 19 juni is het dan echt zover, dan zal
weer het jaarlijkse peanutbaltoenooi gehouden
worden voor de groepen 3 t/m 6 . De begeleiding
van de groepjes is dit jaar weer in handen van
groep 8 en een paar kinderen uit groep 7. We
verwachten je om 8.30 uur bij de kantine van de
softbalclub Terrasvogels . De eerste wedstrijd zal
om 8.45 uur beginnen en het hele feest zal rond
12.00 uur afgelopen zijn. In de gang hangt een lijst
in welk landenteam je zit.
Elk land heeft zijn eigen kleur. Het zou leuk zijn als
je een t-shirt kunt aantrekken in die kleur. Bij
slecht weer gaat de peanutdag niet door en
hebben jullie een gewone schooldag. Bij twijfel
kan de school altijd even gebeld worden. Wij
hopen op een zonnige en sportieve peanutdag!
Groetjes, de peanutbalcommissie
Woensdag 10 juli Pleinfeest 2019!
We sluiten ons schooljaar op woensdagavond 10
juli af met het Pleinfeest dat als thema ‘150 jaar
onderwijs’ heeft! We willen deze avond alle
ouders bedanken die ons het afgelopen jaar op
welke wijze dan ook hebben ondersteund. Onder
het genot van een hapje en drankje kan er dan
gezellig bijgepraat worden voordat de
zomervakantie begint!
Tijdens het Pleinfeest staat er een podium waarop
de groepen 1 t/m 7 met hun klas gaan optreden.
Groep 8 komt op deze avond terug van hun kamp.
Om 17.15 uur halen we de kinderen van groep 8
feestelijk binnen! Om 18:00 uur worden de laatste
loten van de loterij getrokken en daarna is er nog
tijd voor het Open Podium. Tijdens het Open
Podium mag je zelf zingen, dansen, een muziek
instrument bespelen etc. Je kunt je per mail
inschrijven bij Patrick Jorna:
patrick@ouderwetsfeesten.nl
(je naam/ namen, uit welke groep je komt,
liedje/dansje…. en de link van het lied). Opgeven
kan t/m 5 juli 2019.

Tijdens het Pleinfeest zijn er voor de kinderen
allerlei leuke activiteiten te doen. Vanaf 17:00 uur
kunnen er bij het hek op het schoolplein 'AapNoot- Mies- bonnen' gekocht worden (10 bonnen
voor 5 euro) waarmee hapjes en drankjes betaald
kunnen worden. Er kan contant en met pin
betaald worden!
Bij zo’n gezellig groot feest hebben we veel hulp
nodig van ouders en leerkrachten. Vanaf
aanstaande maandag 17 juni hangt er bij elke
groep een intekenlijst waarop u zich kunt
inschrijven om op deze avond even drie kwartier
te helpen bij het verkopen van de drankjes en/of
hapjes. We hebben uit elke groep vijf ouders
nodig! Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
terecht bij de Pleinfeestcommissie, bestaande uit
de OR. leden Patrick, Wouter, Dike, Angela, Rick
en (juf) Lida.
Topondernemers - bezoek in de klas
Het laatste thema van Topondernemers dit jaar is
‘Reizen’, heel toepasselijk zo vlak voor de vakantie.
In het kader van dat thema zijn de ouders van
Pieter en Fien Dikkers uit groep 5 en groep 1-2, een
middag op school geweest om in de groepen 5 en
6 te vertellen over hun werk. De ouders van Pieter
en Fien werken namelijk beiden bij de KLM als
piloot en stewardess. Ze vertelden over hun werk,
hun werkdagen en de opleidingen die ze moeten
volgen om hun werk te kunnen blijven doen.

Het was een hele leerzame les waarin de kinderen
veel te weten kwamen over wat er allemaal bij
komt kijken als je in een vliegtuig werkt.
Schoolreisje groep 5 en 6
Op 6 juni zijn de groepen 5 en 6 naar het Archeon
geweest. In het park hebben we de ‘Romeinse doe
route’ gevolgd en veel geleerd over de gewoonten
en gebruiken van de Romeinen. Ook leerde een
groep hoe je marcheert, een andere groep kreeg
een massage en we leerden veel over wat de
Romeinen deden en dachten. Zo dachten ze
bijvoorbeeld dat er boze geesten in de drempels
woonden en om deze niet wakker te maken,
stapten ze met hun rechtervoet over de drempel.
De middag werd afgesloten met een heus
gladiatoren gevecht.

Mad Science zomerkamp
Bij het MAD programma is geen dag hetzelfde!
Leer over moleculen, atomen en chemische
reacties, en maak je je eigen kneedgum om mee
naar huis te nemen. Beleef een schokkende
ervaring, met statische elektriciteit,
stroomkringen en andere stoere experimenten.
Ga als bioloog en ecoloog aan de slag met je eigen
ecosysteem. En leer ook nog eens alles over de
krachten die we gebruiken om te bewegen op
aarde. Om de wet van Newton uit te leggen, mag
Velserbroekloop
je dat zelf ervaren op de raketwagen!
Het worden weer waanzinnige dagprogramma's,
met veel experimenten en gezelligheid. Lekker
veel doen staat voorop, want je leert het meest
wanneer je plezier maakt en zelf ontdekkingen
doet. We gaan volop aan de slag met wetenschap
en techniek en natuurlijk gaan we ook naar buiten
om te spelen en te experimenteren. Schrijf nu
in voor een week vol activiteiten, ontspanning en
experimenten!
PRAKTISCHE INFORMATIE
Van 15 juli t/m 22 augustus
Van 9:00 tot 16:00 uur
Vier dagen met een eigen thema
Op diverse gave locaties
Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar
Inclusief lunch
Inclusief experimentjes voor thuis
Bekijk het digitale magazine
Andere sportactiviteiten in de buurt:
Sportkamp

Huttenbouwen in de zomervakantie
Beste Huttenbouwer,
De Huttenbouw Velserbroek vindt dit jaar
weer plaats in de eerste week van de
zomervakantie. Wij hopen dat je dit jaar weer mee
wil doen. Gedurende vier dagen (15 t/m 18 juli)
kan men, al dan niet met een groepje
vriend(inn)en, een riante hut bouwen op het
natuurterrein aan de Grote Buitendijk. Ook kan
men meedoen aan de sportactiviteiten (o.a.
hindernisbaan, levend stratego en boog- en
katapultschieten) en de muziekavond die extra
georganiseerd worden.
De huttenbouw is bedoeld voor tieners die
zelfstandig aan de slag kunnen, dus zonder
timmerende vaders, vandaar de minimumleeftijd
van 10 jaar. Huttenbouw Velserbroek is
tegelijkertijd een jongerenproject, omdat een 20tal jongeren de jeugd begeleiden en de horeca,
het transport, het sporten en het ’s nachts
bewaken van het terrein mede voor hun rekening
nemen.
De eindverantwoordelijkheid is in handen van de
jongerenwerkers van jongerencentrum de Koe.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
Wil je meedoen?
vrijdag 28 juni 2019.
Inschrijfformulieren zit in de bijlage. Het
inschrijfgeld bedraagt 25 €, inclusief de borg van €
5,- die men retour krijgt na het opruimen van de
hut op donderdag. Meer informatie kan
telefonisch verkregen worden bij Alexander van
de Pieterman (06-22921816) en Ad Otten(tel. 0611883720), of per
mail: vandepieterman@welzijnvelsen.nl.
Met vriendelijke groet,
Alexander van de Pieterman
Tel.: 0255 548 548

Studiedagen schooljaar 2018-2019:
(Alle kinderen zijn dan vrij)
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
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
Studiedagen schooljaar 2019-2020:
(alle kinderen zijn dan vrij)
Woensdag 9 oktober. 2019
Donderdag 30 januari 2020
Maandag 10 februari 2020
Dinsdag 14 april 2020
Vrijdag 12 juni 2020
Donderdagmiddag 2 juli 2020
Vrijdag 3 juli 2020

