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Kalender
- De schoolfotograaf komt langs op donderdag
18 en op dinsdag 23 juni 2020
- Vrijdag 19 juni 2020: ‘doorschuifmoment’
09.00 uur – 10.00 uur. Alle leerlingen komen
even bij elkaar in de nieuwe
groepssamenstelling voor volgend schooljaar
en maken kennis met hun nieuwe leerkracht.
- Vrijdag 19 en 26 juni 2020: Kunstklas
- Vrijdag 26 juni kamp op school met
overnachting speciaal voor de kinderen van
groep 8.
- Dinsdag 30 juni 2020 musical groep 8 voor
leerlingen Bosbeekschool.
- Woensdag 1 juli 2020 musical groep 8 voor
de ouders op afstand. Aanvang 19.30 uur.
Vanuit de directie
Dank je wel Hedwig voor al je inzet en
ondersteuning als penningmeester van de OR!
Jarenlang heeft Hedwig Wiegeraad als
penningmeester van de ouderraad de gelden van alle
ouders beheerd en jaarlijks heeft zij ook altijd keurig
aan alle ouders de uitgaven gedurende het schooljaar
verantwoord. Een bijzondere klus waarbij Hedwig
heel wat vrijwillige uurtjes aan heeft besteed. Hedwig
zorgde ook jaarlijks voor de klassenbudgetten, die de
leerkrachten konden gebruiken om iets gezelligs te
kopen voor de klas. Wij willen haar bedankten hoor
haar jarenlange inzet. Haar zoon Martijn gaat dit jaar
van school en zodoende heeft Hedwig het
penningmeesterschap van de OR dit schooljaar al
overgedragen aan Jennifer Wise. Hedwig, namens
alle ouders en het team van de Bosbeekschool mag ik
je enorm bedanken voor al jouw inzet en
ondersteuning de afgelopen jaren. Een mooie bos
bloemen heb je absoluut verdiend en die zullen wij
jou in onderling overleg op afstand overhandigen.

in mijn hart heb ik namelijk besloten afscheid te
nemen van deze school. Mijn andere
werkzaamheden, in de erfgoed sector, nemen zoveel
tijd in beslag dat ik niet meer genoeg tijd in het
ontwikkelen en geven van HVO-lessen kan steken. Op
de Bosbeekschool ben ik werkzaam geweest in de
groepen 6, 7 en 8. De kinderen hebben spelenderwijs
levensvragen onderzocht en beantwoord aan de
hand van allerlei thema’s. We behandelden
onderwerpen als kinderrechten, pesten,
orgaandonatie, arm en rijk, emoties, robotica, leven
met een beperking en seksuele vorming etc. Steeds
lieten wij ons inspireren door films, documentaires,
films, verhalen en spellen. Een mooi voorbeeld
hiervan is het spel Terra Nova. Spelenderwijs en aan
de hand van prikkelende vragen richten de spelers
hun eigen maatschappij in. Daarbij moeten
gezamenlijk belangrijke beslissingen genomen
worden en dat is niet altijd makkelijk. Toch werd ik
steeds weer getroffen door de creatieve en
vernieuwende ideeën die de kinderen hadden, de
wijze waarop zij hun meningsverschillen oplosten en
de “eurekamomenten” die met enige regelmatigheid
voorbijkwamen.

Door medische omstandigheden zal ik de laatste
weken van dit schooljaar geen invulling meer geven
aan de HVO-lessen. Via deze weg wil ik het team van
de Bosbeekschool bedanken voor de hartelijke wijze
waarop ik werd ontvangen, de kinderen voor hun
enthousiasme, creativiteit en wijsheid (ja, echt waar!)
en de ouders voor hun betrokkenheid en
Dank je wel Marielle Callenbach (vakspecialist HVO nieuwsgierigheid naar de HVO-lessen. Gelukkig zullen
de HVO-lessen voortgezet worden door een nieuwe
lessen)
docent die staat te trappelen om op de
De afgelopen zeven schooljaren heb ik met veel
plezier Humanistisch Vormend Onderwijs gegeven op Bosbeekschool aan de slag te gaan. Met hartelijke
de Bosbeekschool. De warme sfeer, het enthousiaste groet, Mariëlle Callenbach
team en de leuke kinderen zal ik erg missen. Met pijn

Schoolfotograaf
Op donderdag 18 en dinsdag 23 juni worden de
jaarlijkse foto`s gemaakt. Dat gaat dit jaar (uiteraard)
iets anders dan we gewend zijn. Zo worden de foto`s
corona-proof genomen. De fotograaf blijft op afstand
en de groepsfoto wordt zonder leerkrachten
gemaakt. De leerkrachten gaan apart op de foto en in
de nabewerking wordt er een mooi geheel van
gemaakt.
Broertje/zusje foto`s beperken we tot onze eigen
leerlingen, er is geen mogelijkheid kinderen die nog
niet, of niet meer op de Bosbeek zitten te
fotograferen.
Schema Schoolfotograaf donderdag 18 juni 2020
8.30 groep 1/2a Caroline/Carola
9.15 groep 1/2b Lida/Carola
10.00 groep 8 Margareth
10.30 groep 3b Antoinette/Ineke
11.00 groep 6 Karlijn/Ellemieke
11.30 groep 4 Daniëlle/Lindy
13.30 broertjes/zusjes
Schema Schoolfotograaf dinsdag 23 juni 2020
8.30 groep 3a Karin/ Ineke
9.00 groep 7b Beau/ Lieke
9.30 groep 1/2c Melanie
10.00 groep 5 Karien/Lindy
10.30 groep 7a Gerry/Sonny
11.00 broertjes/zusjes

Ook zijn we bezig een ‘alternatief schoolkamp’ te
organiseren met een overnachting op school van
vrijdag 26 juni 2020 op zaterdag 27 juni 2020. Wij zijn
blij dat we kinderen gisteren hebben kunnen
meedelen dat de brandweer en de gemeente Velsen
de aanvraag en het veiligheidsplan hebben
goedgekeurd. We gaan er vrijdag 26 juni 2020 met
elkaar een veilige en supergezellige tijd van maken
met een nooit te vergeten overnachting op school!
Over de invulling en wat de kinderen die dag allemaal
bij zich moeten hebben, wordt u z.s.m. geïnformeerd.
De kinderen van groep 8 komen donderdag 2 jul 2020
wat later (om 10.00 uur) op school en nemen om
12.00 uur officieel afscheid van de andere kinderen
van de school. Om 12.15 uur begint de
zomervakantie voor alle kinderen.

Nieuws vanuit de MR
De Medezeggenschapsraad (MR) van de
Bosbeekschool is een beleidsorgaan dat de
school gevraagd en ongevraagd advies geeft
over onder andere de kwaliteit van het
onderwijs, het veiligheidsbeleid, de besteding
van geld en het vaststellen van vakanties en
vrije dagen. De MR bestaat uit acht leden, met
een gelijke vertegenwoordiging van een ouderen personeelsgeleding. De leden van de MR
worden gekozen vanuit deze twee geledingen
Eindgesprekken
Via Parro bent u uitgenodigd om het eindgesprek te en de zittingsduur van elk lid is 3 jaar. Op 1
september loopt de termijn af van Kim
voeren met de leerkracht van uw kind. Dat kan
Blokker, één van de leden uit de
telefonisch of on-line (videochat) via Teams op het
account van uw kind. Uw keuze kunt u aangeven via oudergeleding. Dit betekent dat de MR op zoek
Parro door een opmerking te plaatsen (bovenaan de is naar een lid oudergeleding voor een nieuwe
termijn van 3 jaar. Kim zou graag voor een
gespreksplanner/tijdvakken (onder het kopje “Wat
tweede termijn lid blijven van de MR maar alle
wil je bespreken”) Wilt u dit alsnog aangeven als u
ouders kunnen zich kandidaat stellen voor
dat nog niet heeft gedaan?
deze rol in de MR. Als er meerdere
Afscheid groep 8
aanmeldingen zijn dan zullen er verkiezingen
Op dit moment zijn we hard aan het werk om een
plaatsvinden om te bepalen welke ouder plaats
mooi alternatief programma te ontwerpen om toch
mag nemen in de MR.
een mooi afscheid te realiseren voor de kinderen van
groep 8.
De kinderen van groep 8 gaan de musical op 30 juni
2020 opvoeren voor de kinderen van de school. Op
woensdag 1 juli 2020 treden de kinderen op voor het
aanwezige team en voor hun ouders op afstand. Wij
willen een live-stream realiseren, zodat de ouders op
afstand de musical kunnen zien en de kinderen hun
ouders op afstand geprojecteerd kunnen zien. De
musical begint om 19.30 uur. Na afloop zullen de
kinderen hun rapport en getuigschrift ontvangen.

Meer informatie over de MR, zoals
bijvoorbeeld notulen van de MR vergadering
kunt u vinden op
https://bosbeekschool.nl/ouders/medezeggenschaps
raad/

Wilt u zich kandidaat stellen voor MR? Stuur
dan binnen twee weken en email naar:
mr@bosbeekschool.nl

Met vriendelijke groet, Eelco Smit (vz MR)

Nieuwe tarieven TSO (Tussen schoolse opvang)
vanuit Partou.

De nieuwe prijs voor de TSO (tussen schoolse
opvang) voor aankomend schooljaar is bekend:
€2.90 per dag obv vaste dagen, €3,65 per strip
obv strippenkaart en incidentele TSO.
Om de TSO zowel buiten als binnen in school zo
veilig en soepel mogelijk te laten verlopen, is uit
evaluaties gebleken dat er vooral tijdens het
buitenspelen meer personeel gewenst is. Om de
TSO kostendekkend te houden, is een nieuw
tarief bepaald.
Vaderdag
Net als bij Moederdag zullen wij de kinderen tips
geven voor een gezellig Vaderdag moment. We gaan
dus niet vanuit school iets speciaals voor alle papa’s
organiseren.
Alternatieve avondvierdaagse
Landelijk wordt er een alternatief aangeboden voor
de avondvierdaagse. De opzet is dat kinderen op een
eigen tijdstip, in hun eigen omgeving, met een klein
groepje 4 dagen gaan wandelen. Er is ook een
medaille aan verbonden. De details staan in de
bijgevoegde link. Hoewel dit niet te vergelijken is met
de gezelligheid van onze eigen avondvierdaagse, is
het een aardig alternatief.
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4d
aagse-home-edition
Sporttenues’
Wil iedereen die een sporttenue van de
Bosbeekschool thuis heeft, deze ruim voor de
zomervakantie inleveren bij de eigen leerkracht?
Alvast hartelijk bedankt!

ze elkaar regelmatig in de haren vlogen over de
elektrische uitvindingen van hun tijd.
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!
Let wel: i.v.m. de Coronacrisis is de doorgang van de
kampen nog onder voorbehoud.
Uiterlijk twee weken voor de start van het kamp
hoort u of het kamp door gaat.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Diverse weken in de periode 6 juli t/m 13 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 labjas & keycord
Inclusief experimentjes voor thuis
Bekijk de website voor meer info
DE LOCATIES
Amstelveen - Bibliotheek Amstelveen Stadsplein + de
Boswinkel
Amsterdam - Stadsboerderij Zimmerhoeve
Enkhuizen - Hertenkamp
Hoofddorp - Bibliotheek Hoofddorp Floriande
Loosdrecht - Bibliotheek Loosdrecht
Uitgeest - OBS de Wissel
Weesp - Bibliotheek Weesp

Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw agenda)
Herfstvakantie 10 okt. 2020 t/m 18 okt. 2020
Mad Science Zomerkamp: explore and experiment!
Kerstvakantie 19 dec. 2020 t/m 03 jan. 2021
De 'EUREKA' kampdagen staan in het teken van
Voorjaarsvakantie 20 febr. 2021 t/m 28 febr. 2021
uitvindingen en wat je nodig hebt om uitvinder te
Tweede Paasdag 05 april 2021
worden. Kinderen leren hoe ze kunnen overleven op
Koningsdag 27 april 2021
een onbewoond eiland door samen voedsel en water
Meivakantie 01 mei 2021 t/m 16 mei 2021
te zoeken, schuilplaatsen te bouwen en bruggen aan
Hemelvaart (in meivakantie)
te leggen. Daarnaast staat er een dag in het teken van
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
de uitvinders Bell, Edison en Tesla, en vooral over hoe
Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 aug. 2021

Studiedagen schooljaar 2020-2021 (alvast voor uw
agenda) Alle kinderen zijn dan vrij.
vrijdag 18 september 2020
vrijdag 9 oktober 2020
maandag 16 november 2020
woensdag 10 februari 2021
donderdag 25 maart 2021
maandag 26 april 2021
woensdag 16 juni 2021
vrijdag 9 juli 2021 (calamiteitendag)
Gymrooster schooljaar 2020-2021
Maandag (gymzaal Parnassiaschool)
08.30 uur – 09.40 uur groep 6
09.40 uur – 10.50 uur groep 5
11.05 uur – 12.15 uur groep 4 (juf Corina neemt de
overblijfkinderen mee naar school)
13.30 uur – 14.30 uur groep 3/4 (juf Corina neemt de
overblijfkinderen mee naar de gymzaal)
14.30 uur – 15.30 uur groep 3
Woensdag (het Gymhuys / Santpoort-Zuid)
08.30 uur – 09.40 uur groep 7
09.40 uur – 10.50 uur groep 8A
11.05 uur – 12.15 uur groep 8B

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 26-06-2020

