Nummer 22/datum: 28-6-2019
Kalender
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: tot 12.15 uur nog school voor alle kinderen
en zwaaien wij groep 8 uit.
11 juli: studiemiddag (alle lln. zijn ’s middags vrij)
11 juli: vanaf 12.15 uur t/m 25 augustus 2019:
zomervakantie.
12 juli: calamiteitendag (alle lln. zijn vrij als er dit
schooljaar geen bijzondere calamiteiten geweest
zijn)
Vanuit de directie
Personele zaken:
Meester Henk gaat naar de Brederode Dalton. Na
14 jaar Bosbeekschool wilde hij graag zich verder
ontwikkelen in onderwijsland. Meester Henk heel
veel succes op de Brederode!
Brandoefening / evacuatie geslaagd.
Jaarlijks houden wij drie keer per schooljaar een
evacuatieoefening. De eerste keer is
aangekondigd, de tweede keer is onaangekondigd
en gisteren was de derde keer: onaangekondigd
met een hindernis. De trap tegenover groep 8 was
dit keer afgezet. Het is belangrijk dat kinderen
rustig de school verlaten en dat ook binnen een
paar minuten de school leeg is en gecontroleerd.
Ook de melding dat alle kinderen veilig op het veld
bij de molen staan is voor ons een belangrijk
moment. Wij blijven deze oefening jaarlijks

herhalen en natuurlijk iedere keer gebeurt er iets,
waarvan wij denken, dat kan de volgende keer
beter. Daar is zo’n oefening dan ook voor.
Juf Ineke 40 jaar in het onderwijs

Wat heeft juf Ineke genoten van haar feestje!
De aankomst op het schoolplein, toegezongen
door alle kinderen en ouders en vervolgens een
feestelijke voorstelling met de diverse optredens,
waarbij juf Ineke centraal stond. Juf Ineke was
onder de indruk van de bloemen en het mooie
cadeau van het bestuur OPOIJmond, de
brievenbus vol felicitatiekaartjes van de ouders en
de kinderen en de glossy ‘Ineke’ met daarin de
bijdrage van de groepen, de collega’s en de oudcollega’s.

Ik dank juf Caroline Smit (oud collega) voor het
schrijven van het juf Ineke-lied onder muzikale
begeleiding van meester Henk en meester Jasper
en de dansers en de zangers bij het lied op het
schoolplein. Ook dank aan de presentatoren Lars
en Lizzy uit groep 6B en de feestcommissie. Juf

Ineke zal deze bijzondere gebeurtenis niet snel
vergeten!
Enquête vanuit de klankbordgroep
Vandaag is de laatste dag dat u de enquête van de
klankbordgroep nog kunt invullen. De
klankbordgroep komt maandag 1 juli bij elkaar en
bespreekt dan de resultaten. Daarna zullen we alle
ouders verder informeren. Hierbij de link die u
kunt gebruiken om toch nog even de enquête in te
vullen:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.as
px?id=vU0Zu6B9IEiZbARUgSQ27izPhP62jo5Bl7RD
Gi2RmhhUMlpQVVlHR1ZUVEVYNkFRUkxRWkE0R
UEyNi4u
In ieder geval alvast bedankt voor uw
medewerking.
Vanuit de MR: vacatures MR
De Medezeggenschapsraad bestaat in totaal uit 8
leden waarvan 4 leraren en 4 ouders. Alle leden
worden aangesteld voor een termijn van 3 jaar
waarna zij zich kunnen aanmelden voor een
nieuwe termijn. Op 1 september 2019 loopt de
termijn af van twee leden uit de oudergeleding;
Anja van ‘t Geloof en Alexander Verstappen.
Zowel Anja als Alexander hebben zich beschikbaar
gesteld voor een nieuw termijn van 3 jaar. Als er
andere ouders zijn die graag toe willen treden tot
de MR dan kunnen zij zich tot 10 juli 2019
aanmelden via mr@bosbeekschool.nl. Indien zich
naast Anja en Alexander nog andere ouders
aanmelden dan zal er een stemming worden
georganiseerd onder alle ouders. De 2 ouders die
op dat moment de meeste stemmen krijgen
worden verkozen in de MR.
Met vriendelijke groet,
Eelco Smit (vz MR Bosbeekschool)
Vanuit de OR: Verhoging ouderbijdrage
Jaarlijks betalen alle ouders een vrijwillige
ouderbijdrage en een bedrag voor het
schoolreisje. We maken al een aantal jaar gebruik
van een verdeelsleutel specifiek voor de ouders
van de groepen 1 t/m 7 en een speciaal voor de
ouders van groep 8 vanwege de bijdrage aan het
schoolkamp. Met name de kosten voor de
schoolreisjes (busvervoer) en de kosten van het
schoolkamp hebben ertoe geleid dat de OR met
instemming van de MR komend schooljaar de
ouderbijdrage gaat verhogen voor de ouders van
de groepen 1 t/m 7 met €5,00 en voor de ouders
van groep 8 met €10,00.

De ouderbijdrage komt hierdoor jaarlijks voor
groep 1 t/m 7 op €60,00 en voor groep 8 op
€115,00.
Woensdag 10 juli Pleinfeest!
Fijn dat al veel ouders zich hebben ingeschreven
op de intekenlijst naast de klas van uw zoon of
dochter om te helpen tijdens het pleinfeest! Bij
een aantal groepen staat nog een enkele lege
plek……..Maandag 8 juli hangt in de hal het
overzicht waarop u kunt zien hoe laat en waar u
bent ingedeeld. Uw kind krijgt het overzicht ook
nog mee naar huis. Het Open Podium heeft nog
een aantal plaatsen vrij, dus wil je tijdens het
pleinfeest zingen, dansen, een muziekinstrument
bespelen, etc. geef je dan snel op per mail bij
Patrick Jorna: patrick@ouderwetsfeesten.nl (je
naam, uit welke groep je komt, liedje/dansje…. en
de link van het lied). Opgeven kan t/m 5 juli.
Maandag 8 juli hangt dan in de hal het overzicht
waarop je kunt zien hoe laat je ongeveer mag
optreden! De groepen 1 t/m 7 treden deze dag
allemaal op met hun klas. We zijn al flink aan het
oefenen!
Dinsdagmiddag 9 juli krijgen alle
Bosbeekleerlingen van hun juf of meester een
aftekenkaart met daarop de spelactiviteiten die je
tijdens het pleinfeest kunt doen en een gratis ijsje!
Deze aftekenkaart moet je 's middags dan
natuurlijk wel meenemen naar het Pleinfeest!
Vanaf 17:00 uur kunnen er bij het hek op het
schoolplein 'Aap- Noot- Mies- bonnen' gekocht
worden (10 bonnen voor 5 euro) waarmee hapjes
en drankjes betaald kunnen worden. Er kan
contant en met pin betaald worden! De volgende
hapjes kun je onder andere kopen met de ‘Aapnoot-mies-bonnen: een portie poffertjes, een stuk
pizza, of een heerlijk gevuld kaasbroodje.
Limonade kun je gratis tappen uit de limonadetap!
Op het schoolplein kan er gegeten en gedronken
worden. U mag niet met een alcoholisch drankje
van het schoolplein af. Er zijn veel mensen en
leerkrachten die op deze middag en avond helpen
om er een gezellig pleinfeest van te maken, maar
u bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen
kind(eren). We verzoeken om zoveel mogelijk
lopend te komen i.v.m. de geringe
parkeermogelijkheden voor auto en fiets. Nog één
belangrijk punt: bij regen kan het Pleinfeest helaas
niet doorgaan (check dan even uw schoolmail).
Allemaal duimen dus voor droog weer! 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.

rondgang, een tentoonstelling, oude lessen en een
reünie!

Loterij tijdens het pleinfeest!

Vanuit het team:
Groepen 6 op bezoek bij PWN

Maandag 1 juli 2019 willen wij graag dat alle
bestellijsten voor de loterij ingeleverd worden op
school. De kinderen/ ouders kunnen de bestellijst
inleveren bij de groepsleerkracht. Dank alvast
voor uw medewerking.

De groepen 6 waren afgelopen week te gast bij
PWN. Een bijzonder moment was de officiële in
gebruikname van de ‘Smart Flower’. Een bloem
Er zijn echt prachtige prijzen te winnen. Alle
van zonnepanelen! Ook kregen de kinderen een
prijzen en sponsoren uit de buurt zijn zichtbaar op rondleiding en een educatieve quiz over PWN, vol
de ramen op de benedenverdieping. Dank jullie
met informatie over duurzaam waterverbruik en
wel!
aandacht voor de natuur. Het was een bijzondere
gebeurtenis, die mooi past in het kader van
bewustwording. Samen denken we na over een
duurzame toekomst. Het persbericht staat ook op

Ook de Dekamarkt ondersteunt onze loterij. Een
winkelwagentje met daarin een aantal
boodschappen is de start van weer een mooie
prijs. Het leek ons een leuk idee om dat
winkelwagentje met elkaar te vullen in de periode
van 1 t/m 5 juli 2019 met producten vanuit de
Dekamarkt. Uiteindelijk kan dat een prijs worden
waar iedereen blij mee is. Helpt u mee het
winkelwagentje vullen met een kleine eigen
bijdrage in de vorm van een houdbaar product?
Het is absoluut geen verplichting!
Met de opbrengst van de loterij kunnen we de
feestweek ‘150 jaar onderwijs’ van 9 t/m 14
september 2019 gedeeltelijk financieren. Dat
wordt in ieder geval een zeer speciale week met
een poppenkast voorstelling, een theatrale

de website van PWN te lezen:
https://www.pwn.nl/over-pwn/pers-ennieuws/algemeen/smartflower-feestelijk-geopenddoor-leerlingen-van-de-bosbeekschool?nid=1368

Peanutbaltoernooi helaas afgelast vanwege het
onweer.
Wat was het jammer dat het peanutbaltoernooi
voor de groepen 3 t/m 6, o.l.v. de kinderen van
groep 8, vanwege het onweer niet door kon gaan.
Ook het bezoek aan de speeltuin op de juffendag
van de groepen ½ viel letterlijk in het water. Spijtig
vooral voor de kinderen van groep 8 die zich
verheugden op het leiden van een groepje
kinderen. Juist die zorg voor de jongere kinderen
van onze school past bij onze kinderen. Daar zijn
we trots op. Wij willen iedereen bedanken, voor
de hulp en ondersteuning deze ochtend.

Mooi Filmpje Top Ondernemers (War Child)
Bij de lessen van TOP Ondernemers zijn de
kinderen op dit moment bezig met het bedenken
van ideeën om een goed doel te helpen. Groep 8
heeft daarvoor War Child uitgekozen en wil ook
daadwerkelijk nog iets betekenen voor deze
organisatie. Hieronder ziet u een link naar een
prachtige promotiefilm voor War Child. Mooi dat
onze kinderen zo’n filmpje kunnen maken! Bent u
benieuwd: klik op de onderstaande link:
https://wetransfer.com/downloads/538e5f73625
7a8f88c48d16c4c26c96920190626162755/a300b2
a1585b3cd03f957f5f4a8b88d720190626162755/3
90690

Studiedagen schooljaar 2018-2019:
(Alle kinderen zijn dan vrij)
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
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
Donderdag 11 juli 2019.

