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Kalender
Maandag 1 juni 2020 tweede Pinksterdag (alle
kinderen zijn dan vrij)
Maandag 8 juni 2020 gaat de school weer open voor
alle kinderen!

Vanaf komende week zal ik één dag per week worden
ingewerkt bij Auris (afwisselend op
dinsdag/donderdag)
Bijna 20 jaar heb ik met heel veel plezier op de
Bosbeekschool gewerkt!
Ik blijf nog wel als ouder betrokken bij de Bosbeek.
Dat maakt het afscheid gelukkig minder zwaar.

Juf Carola neemt afscheid van de Bosbeekschool
Na 4 jaar op de Bosbeekschool heb ik besloten om
een andere weg in te slaan in mijn carrière.
Ik heb vier hele mooie en leerzame jaren gehad op de
Op donderdag 11 juni 2020 stond een ouderavond
gepland voor de ouders van de huidige groepen 2 en Bosbeekschool. Ik wil dan ook alle collega's, ouders
3 gepland. Deze ouderavond was onder voorbehoud. en kinderen bedanken hiervoor.
Deze ouderavond mogen we nog niet organiseren,
Afscheid Juf Karien
we informeren wel alle ouders op maandag 8 juni.
Twee jaar gaf ik, met heel veel plezier, les op de
De schoolfotograaf komt langs op donderdag 18 juni Bosbeekschool aan een leuke groep 5. Vanaf volgend
2020 en op dinsdag 23 juni 2020 (informatie volgt)
schooljaar ga ik op een andere school in Velserbroek
werken. Het is niet al te ver weg dus we komen
Vrijdag 19 juni: doorschuifmoment 09.00 uur – 10.00 elkaar vast nog wel een keer tegen. Ik heb veel
uur. Alle kinderen komen even bij elkaar in de nieuwe geleerd en wil jullie bedanken voor het vertrouwen
groepssamenstelling voor volgend schooljaar en
dat ik van jullie kreeg.
maken kennis met hun nieuwe leerkracht.
(Nood)opvang
Vanuit de directie
U heeft een mail ontvangen om voor de komende
Nieuw protocol
periode tot 5 juni duidelijk aan te geven wanneer u
We hebben gisteren de nieuwe richtlijnen ontvangen echt gebruik moet maken van de (nood)opvang. Wij
vanuit de PO-raad, in geval de basisscholen op
bieden (nood)opvang voor de kinderen waarvan een
maandag 8 juni 2020 weer volledig open gaan. Wij
ouder werkzaam is in een cruciaal beroep en voor die
infomeren alle ouders op woensdag 3 juni over de
kinderen die gebruik maken van de BSO op hun
specifieke afspraken die we nemen voor kinderen,
contractdagen. Voor vragen kunt u mailen naar
ouders en collega’s van de Bosbeekschool.
lisette.opgelder@opoijmond.nl
Op maandag 8 juni 2020 worden alle ouders
geïnformeerd over het komende formatieplaatje.

Uitgeleende chromebook weer retour naar school
Op 8 juni 2020 gaat de school weer volledig open.
Wilt u ervoor zorgen dat de uitgeleende
chromebooks maandag 8 juni 2020 weer mee naar
school genomen worden. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Afscheid juf Karin van de Bosbeekschool
Een mooie kans kwam op mijn pad en die heb ik
gepakt! Per 1 augustus ga ik werken bij Auris als
ambulant dienstverlener voor kinderen met een
taalontwikkelingsstoornis en slechthorendheid.

Bijen trekken massaal in de spouwmuur van het
schoolgebouw
Afgelopen dinsdag trok er massaal een zwerm bijen
in een spouwmuur van ons schoolgebouw. Juf Karien,
onze huisimker, heeft direct gehandeld om deze
zwerm bijen te lokken in een lokkastje. Dat is helaas
niet gelukt. De bijen zijn massaal gehuisvest hoog in
ons schoolgebouw. De bij is een beschermd dier en
niet gevaarlijk. Hierbij enkele foto’s van de actie van
juf Karien:

Stichting. Meer informatie is ook te verkrijgen bij de
GMR‑voorzitter Martijn Mewe, bereikbaar via
eerdergenoemd mailadres.
Op dit moment is een Margareth Schoonebeek lid
van de GMR namens het personeel en is Marieke
Verhagen-Dales lid van de GMR namens de
oudergeleding.
Rekenen met bonen
Groep 5 leert deze weken hoe je millimeters meet en
hoeveel millimeter er in een centimeter past.
Hiervoor hebben we vóór het hemelvaartweekend
bonen gezaaid. Voordat ze in de aarde (of watten)
werden gestopt, zijn de bonen gemeten en ze waren
allemaal kleiner dan 1 cm. Toen we terug in de klas
kwamen, was een aantal bonen uitgekomen en flink
gegroeid. De bonen die in de kast waren gehangen,
bleken geel te zijn. Samen ontdekten we dat dit door
het gebrek aan zonlicht kwam en inderdaad, toen de
bonen in het licht werden gehangen, kleurden de
blaadjes groen. De meetresultaten worden in een
grafiek bijgehouden en binnenkort komen de
bonenplantjes mee naar huis om in de tuin te zetten.
Wie weet, komt er nog een lekkere salade van.
Het is zelfs mogelijk dat de bijen weer vanzelf
vertrekken. Heeft u vragen, of wilt u meer weten
over het leven van een bij, mail naar
karien.stelleman@opoijmond.nl
Nieuws vanuit de GMR
De GMR is op zoek naar versterking!
Ben jij enthousiast en gedreven, bereid tot
samenwerking, een goede luisteraar en zit jouw kind
op een school van OPO IJmond? Dan zoeken wij jou!
Stichting OPO IJmond is namelijk ter versterking op
zoek naar kandidaten binnen de oudergeleding van
de GMR. Wil jij je verkiesbaar stellen en meepraten
over de (beleids)zaken die binnen OPO IJmond
spelen? Meld je dan aan of vraag meer informatie op
via het volgende mailadres: gmr@opoijmond.nl
De GMR is het overlegorgaan waarin vier ouders en
vier personeelsleden mee kunnen denken en praten
over het schooloverstijgende beleid van de Stichting,
zoals dit door het bestuur uiteen wordt gezet. Enkele
voorbeelden hiervan zijn het financieel beleid en de
inzet van het personeel binnen de Stichting
(formatieplan).
Waarom zou je je verkiesbaar stellen? Omdat je je
kan inzetten voor de scholen, ouders en leerlingen en
omdat je invloed kan uitoefenen op het beleid van de

doorgang vinden. Vanaf 8 juni mogen we gelukkig wel
weer vakdocenten op school ontvangen. De laatste
Formatie
De ouderavond op donderdag 11 juni 2020 mogen wij weken zullen de leerlingen dan weer kunnen
genieten van muzieklessen, tekenlessen en diverse
helaas niet organiseren. Deze ouderavond was
creatieve workshops.
specifiek bedoeld voor de ouders van de huidige
groepen 2 en 3, om duidelijk uitleg te geven over de Ook de kunstklas zal nog op 19 en 26 juni
plaatsvinden; deelnemers krijgen nog apart bericht.
groepsindelingen en de organisatie. In ieder geval
ontvangt u op maandag 8 juni de uitleg en
Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw agenda)
onderbouwing van onze keuze om komend jaar te
Herfstvakantie 10 okt. 2020 t/m 18 okt. 2020
gaan werken met een groep 3, een combinatiegroep Kerstvakantie 19 dec. 2020 t/m 03 jan. 2021
3/4 en een groep 4. Ook ontvangt u de
Voorjaarsvakantie 20 febr. 2021 t/m 28 febr. 2021
groepsindeling en geven we antwoord op de gestelde Tweede Paasdag 05 april 2021
vragen, die via de mail zijn ontvangen. Tevens
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 01 mei 2021 t/m 16 mei 2021
worden de ouders waarvan de kinderen in de
combinatiegroep 3/4 worden geplaatst, op maandag Hemelvaart (in meivakantie)
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
8 juni telefonisch benaderd door de huidige
Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 aug. 2021
groepsleerkrachten voor nadere toelichting of
informatie.
Studiedagen schooljaar 2019-2020:
(Alle kinderen zijn dan vrij)
Sporttenues
vrijdag 12 juni 2020
Helaas konden diverse gepande sportevenementen,
donderdagmiddag 02 juli 2020
waar de Bosbeekschool altijd aan meedoet, niet
vrijdag 03 juli 2020 (calamiteitendag)
doorgaan. We misten onder andere het
voetbaltoernooi, het peanutbaltoernooi,
Vakantierooster OPO IJmond 2019-2020
Koningsspelen en de avondvierdaagse. Jammer, maar
Zomervakantie 04-07-20/ 16-08-20
uiteraard heel verstandig en begrijpelijk om deze
grote evenementen niet door te laten gaan.
De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op
Velen hebben nog het sporttenue dat uitgedeeld is
vrijdag 05-06-2020
voor het voetbaltoernooi thuis liggen. We willen
vragen om dit volgende week in te leveren bij de
eigen leerkracht.
Kunst en cultuur

Ook de culturele activiteiten waar de Bosbeekschool
om bekend staat, konden uiteraard niet doorgaan.
Naast het geplande koffieconcert konden diverse
uitstapjes in het kader van erfgoededucatie geen

