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Vanuit de directie

Kalender
05 nov. kennismakingsochtend nieuwe ouders
06 nov. en 07 nov. de schoolfotograaf

Lief en leed
Vanmiddag hebben we in kleine kring Juf Caroline
Smit nog eens even flink bedankt voor haar inzet
en bijdrage gedurende 14 jaar in het onderwijs.
Dank je wel Caroline voor alle fijne jaren!

08 nov. schaatsen (gr.6)
08 nov. workshop Gelaatkunde voor
geïnteresseerden (19.30 uur- 22.00 uur)
09 nov. tekenles juf Ludie (gr.1/2B en gr. 1/2C)
13 nov. muziekles meester Jasper
14 nov. studiedag (alle kinderen zijn vrij)
16 nov. officiële start van de Leerlingenraad
16 nov. Nieuwsbrief
16 nov. De Vreedzame School (kletskaarten)
19 nov. t/m 23 nov. oudergesprekken op aanvraag
zonder rapport.
19 nov. t/m 23 nov. kinderen van groep 8
ontvangen het voorlopig basisschool advies.
21 nov. kunstklas juf Ludie
23 nov. tekenles juf Ludie (gr.4 en gr.5)
23 nov. De Vreedzame School nieuwsbrief blok 3
27 nov. introductie les Young Engineers (i.v.m.
komende naschoolse activiteit Technisch Lego)
28 nov. kunstklas juf Ludie
29 nov. introductie les Young Engineers (i.v.m.
komende naschoolse activiteit Technisch Lego)
30 nov. tekenles juf ludie gr.6B
30 nov. Nieuwsbrief

Verkeersproblematiek
In deze tijd is het ’s morgens nog donker en soms
ook slecht weer. Veel kinderen worden dan met
de auto naar school gebracht. Dat is op zich geen
probleem, maar de parkeerruimte tegenover de
school, naast de kerk en in de buurt van de
Molenstraat is echt te beperkt om allemaal
dichtbij de deuren van de school te parkeren.
Afgelopen week heeft dat geleid tot onrustig
parkeergedrag, veel verkeergedrang op de
Burgemeester Enschedélaan en zelfs een kleine
materiële aanrijding. Dat moeten we niet willen
met elkaar. Daarnaast speelt de veiligheid voor
onze kinderen een belangrijke rol. Laten we met
elkaar ervoor zorgen dat we allemaal veilig en op
tijd op school kunnen komen. Wij geven het goede
voorbeeld aan onze kinderen en laten we dat
vooral volhouden. Het blijft ook in donkere tijden
een dagelijks aandachtspunt! Ons advies is:
parkeer ook bij slecht weer uw auto op een veilige
plek verspreid in de buurt!
Gevonden voorwerpen…

Zijn deze (fiets)sleutels van u of van uw kind? Ze
liggen in het bakje in de gang bij de gevonden
voorwerpen.

Vanuit het team
Mad Science
De afgelopen weken hebben zo’n 35 kinderen op
woensdagmiddag genoten van de technieklessen
van Mad Science. Als echte onderzoekers deden
de kinderen verschillende proefjes. De laatste les
ging over het weer en maakten de kinderen zelf
regen. Ook hebben de kinderen o.a. proefjes
gedaan op het gebied van magnetisme, geluid,
licht en kleur en smaak. Wekelijks werd de les
afgesloten met een technisch cadeautje.

Samen sterk voor onze buurt / DEKA MARKT
Santpoort-Noord. Steun het buurtinitiatief van
de Bosbeekschool
Van 14 okt. tot 24 nov. ontvangt u bij elke €10,00
aan boodschappen bij de Dekamarkt in SantpoortNoord een sponsorvoucher. Deze sponsorvoucher
is voorzien van een unieke code, die één stem
waard is. De kinderen van de Bosbeekschool
willen graag een betonnen, veilige en kleurrijke
tafeltennistafel voor op het schoolplein.

De kinderen van onze school, maar ook de
buurtkinderen kunnen daar dan tijdens schooltijd,
na schooltijd en in het weekend hier gebruik van
maken. Wilt u ons helpen? Wij kunnen uw stem
heel goed gebruiken. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Net boven de voetbalkooi
Beste ouders,
Wij zijn Jet de Jong en Eef uit groep 8. Wij zijn
bezig met een inzamelingsactie voor een net
boven de voetbalkooi, zodat de buren geen ballen
meer in de tuin krijgen. Wij zijn langs de klassen
geweest om over deze actie te vertellen. Wij
hopen dat u een kleine bijdrage wilt geven. Bij de
voordeur staat een neushoorn, waar u uw bijdrage
in kunt doen. Het regelen en bestellen van een net
Leerlingenraad
voor op de voetbalkooi kost bijna €400,00. Een
Dit schooljaar starten we met de Leerlingenraad. flink bedrag. Wij hopen dat we dat bedrag, door
Op vrijdag 16 november om 10.00 uur wordt door deze actie, met elkaar voor elkaar kunnen krijgen.
de burgemeester de Leerlingenraad officieel
Met vriendelijke groet en alvast bedankt, Jet en
geïnstalleerd op het gemeentehuis van Velsen.
Eef
Tevens zal hij de eerste vergadering van de
Leerlingenraad leiden. In de Leerlingenraad
nemen dit jaar plaats:
Voor groep 6A: Katia en Tom
Voor groep 6B: Sanne en Sep
Voor groep 7: Sarah en Liam
Voor groep 8: Jet de J. en Aart
Bij de officiële installatie van de Leerlingenraad
mogen alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8
aanwezig zijn op het gemeentehuis.
Wij wensen de Leerlingenraad alvast veel succes!
Introductielessen Young Engineers
Op 27 of op 29 november krijgen alle kinderen
van de groepen 3 t/m 8 een introductie les
Technisch lego. Vanaf vrijdag 11 januari 2019 is er
een aantal weken lang wekelijks een aanbod om
op vrijdagmiddag deel te nemen aan deze
ondernemende naschoolse activiteit. U krijgt
daarover begin december meer informatie.

Groep 5
Beste ouders van groep 5. Ook wij zijn na de
vakantie weer hard aan het werk gegaan. De
lampionnen voor Sint Maarten worden gemaakt,
we oefenen woorden op –ieuw en –eeuw en we
hebben met rekenen geleerd dat de Dekamarkt
zich op 1 kilometer van school bevindt. Bij de
muzieklessen van meester Jasper hebben we
geoefend om samen muziek te maken en dit ging
al best goed.

Volleybaltoernooi
Het Bosbeekteam uit groep 7 en 8 heeft tijdens
het volleybaltoernooi veel plezier gehad. Het
motto was: meedoen is belangrijker dan winnen.

Groetjes van groep 5
Koekjes bakken met letters een ondernemende
activiteit voor de kinderen van groep 3

Korfbaltoernooi
In de herfstvakantie was er ook een
korfbaltoernooi. Voor het team van groep 5 / 6
was het heel spannend, want er waren gewonnen,
verloren en gelijkgespeelde wedstrijden. Iedereen
speelde heel goed samen en dat was goed voor
een vierde plek. Het was ook leuk om te zien dat
de twee Bosbeekteams elkaar telkens
aanmoedigden.

De kinderen van de groepen 3 waren vandaag
druk in de weer met het schrijven van recepten,
deeg maken en uiteindelijk heerlijke letterkoekjes
bakken. Met hulp van een paar ouders hebben de
kinderen een leerzame en ondernemende
ochtend gehad!

Het was een superleuke en leerzame activiteit!

Voor een team uit groep 3 / 4 hadden we
oorspronkelijk te weinig deelnemers, maar door
een spontane lobby van een ouder konden we
toch een team vormen. En tot ieders grote
verrassing was het een geweldig mix. Men won de
ene na de andere wedstrijd. En ook hier werd heel
goed samengespeeld en werd het iedereen
gegund om een keer naar die o zo hoge korf te
gooien. Uiteindelijk stond het team zelfs in de
finale en deze werd met overmacht gewonnen.

Wat een blijdschap bij de leerlingen (en ook bij de
enthousiaste ouders)! Het was een mooie
afsluiting van een heel sportieve ochtend met een
beker en een taart.
Damtoernooi
Na jaren afwezig te zijn op het Velsense
damtoernooi, willen we dit jaar proberen of we
een team van 4 spelers kunnen samenstellen die
willen deelnemen aan het damtoernooi op
woensdag 14 november in het stadhuis.
Leerlingen uit groep 4 t/m 8 kunnen meedoen. Bij
de leerkracht liggen inschrijfformulieren. Deze
dienen uiterlijk maandag 5 november ingeleverd
te zijn.

Gymrooster 2018-2019
Maandag Parnassiazaal:
08.30-09.40 uur groep 6B
09.40-10.50 uur groep 5
10.50-11.05 uur pauze gr 5 met juf Corina in de
gymzaal
11.05-12.15 uur groep 4
Juf Corina loopt met de overblijfkinderen naar
school en na de pauze met de overblijfkinderen
weer naar de gymzaal
13.30-14.30 uur groep 3A
14.30- 15.30 uur groep 3B

Woensdag Gymhuis (Santpoort-Zuid) (kinderen
fietsen onder begeleiding van 2 lkr. )
Topondernemers
08.30-09.40 uur groep 7
In het kader van Topondernemers heeft de
09.40-10.50 uur groep 6A
moeder van Rhona uit groep 7 een prachtige
10.50-11.05 pauze groep 6A met juf Corina in de
presentatie over duurzame energie en CO2
gymzaal
uitstoot gegeven omdat we met het thema aarde, 11.05-12.15 uur groep 8
vuur, water en energie bezig waren.
Na 20 weken wisselen de groepen 6A en 6B van
dag en gymzaal. Dat zal rond de voorjaarsvakantie
zijn.

Studiedagen schooljaar 2018-2019:
(alle kinderen zijn dan vrij)
Woensdag 14 november 2018
Maandag 28 januari 2019
Vrijdag 15 februari 2019
Maandag 18 maart 2019
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
vakanties
Kerstvakantie: 22-12-18 t/m 06-01-19
Voorjaarsvakantie: 16-02-19 t/m 24-02-19
Meivakantie:
20-04-19 t/m 05-05-19
Hemelvaart:
30-05-19 t/m 31-05-19
Pinksteren:
10-06-19
Zomervakantie: 13-07-19 t/m 25-08-19
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 16 november 2018

