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De groepen 1 t/m 4 komen allemaal even bij Sint
op bezoek en gaan ook allemaal even langs het
cadeaupaleis. De groepen 5 t/m 8 vieren het
Kalender
Sinterklaasfeest in de eigen groepen.
25-11 Rots en Watertraining
26-11 docent van Hartenlust op bezoek bij groep 8 Vanzelfsprekend onthalen we de Sint en zijn
Pieten allemaal om 08.30 uur buiten vanaf de
29-11 Leerlingenraad aanvang 11.30 uur
Burgemeester Enschedelaan en vervolgens op het
02-12 audit Bosbeekschool
schoolplein. De kleuters verzamelen in de groepen
02-12 Rots en Watertraining
en houden hun jassen aan. Het Sinterklaasfeest
05-12 Sinterklaasfeest (Alle kinderen zijn
duurt deze dag tot 12.30 uur!
’s middags vanaf 12.30 uur vrij)
06-12 Sint versiering opruimen en de school
Verkeer rondom de school
omtoveren in kerstsfeer: ouders gevraagd!
Vanuit de directie
audit op de Bosbeekschool
Maandag 2 december staat in het teken van de
audit op de Bosbeekschool. Dan komen er
schooldirecteuren/schoolleiders van andere
OPOIJmond scholen op bezoek bij de
Bosbeekschool en kijken zij naar de basiskwaliteit
van ons onderwijs. Dat doen zij door het afnemen
van klassenbezoeken en door gesprekken te
voeren met directie en IB, teamleden, kinderen en
ouders. Aan het eind van de dag volgt er een
terugkoppeling vanuit het auditteam naar het
team van de Bosbeekschool en het College van
Bestuur. Wij zullen de bevindingen delen met de
MR en onze ervaringen met alle ouders delen via
de Nieuwsbrief.

Parkeer uw auto s.v.p. niet naast de kerk. Het is
daar verboden om te parkeren, je mag daar wel
even je kind uit de auto laten stappen, maar dan is
het oversteken vaak ook onveilig! De
Burgemeester Enschedélaan wordt daardoor echt
te smal en daar heeft het doorgaand verkeer veel
last van!

Sinterklaas komt op bezoek op de Bosbeekschool Parkeer a.u.b. ook niet naast het schoolplein op de
stoep in de Molenstraat (Daar is het verboden te
parkeren!)
Het bureau handhaving mag op deze plaatsen
boetes uitschrijven, maar dat is echt zonde geld.
Het gaat om de veiligheid van onze kinderen! Wij
kunnen allemaal een steentje bijdragen aan een
veilige schoolomgeving!
De ouders hebben de school afgelopen week weer
prachtig versierd. Dank jullie wel! Sinterklaas zal
op 5 december traditiegetrouw onze school weer
bezoeken en de muziekpieten zijn dan vast en
zeker ook weer aanwezig. Wij maken er met
elkaar een schitterend feest van.

Oudergesprekken facultatief
Afgelopen week en komende week zijn de
facultatieve oudergesprekken. Het zijn gesprekken
op verzoek vanuit de ouders of vanuit de
groepsleerkracht zonder rapport. De kinderen van
groep 8 hebben hun voorlopig schooladvies
ontvangen.

Migratie naar Windows 10
Op 21 en 22 november is de migratie naar
Windows 10 gerealiseerd. We kunnen weer volop
gebruik maken van alle ICT middelen.
Heeft u de vrijwillige ouderbijdrage /
schoolreisgeld / kampgeld al betaald?
84% van al onze ouders heeft de vrijwillige
ouderbijdrage en de kosten voor het schoolreisje
of het schoolkamp al betaald. Dat is een mooi
resultaat. Wij gaan weer voor de 100%.
Heeft u nog niet betaald? Dan heeft u nu de kans
om dat alsnog te doen!
Groep 1-7
Vrijwillige ouderbijdrage € 30,00;
Schoolreis € 30,00
Totaal € 60,00
Groep 8
Vrijwillige ouderbijdrage € 25,00
Schoolkamp Texel € 90,00
Totaal € 115,00
Wilt u uw bijdrage overmaken op:
rek. nr. NL81 INGB 0002 1568 12 o.v.v. naam en
groep van uw kind(eren) Graag een overboeking
per gezin. Alvast dank voor uw bijdrage.
Vanuit het team:
De Vreedzame School

In de bijlage vanuit de Vreedzame School
kunt u weer lezen waar wij op dit moment
aandacht aan besteden. Belangrijk om te
weten en goed om thuis te bespreken!
Blok 2: Praat het uit! (zie bijlage)
Blok 3: We hebben oor voor elkaar (zie
bijlage)

Ouders gevraagd op 6 december om de
Sintversiering op te ruimen en de school om te
toveren in kerstsfeer
De ouders van de groepen 1 t/m 4 (2 ouders per
groep) hebben met elkaar de school versierd voor
Sinterklaas. Dat werkte prettig.
Speciaal verzoek voor de ouders van de groepen 5
t/m 8 (2 ouders per groep)
Wie kan er op vrijdag 6 december meehelpen om
de school te versieren in kerstsfeer? (o.a. de
kerstbomen in elkaar zetten) Heb je tijd om mee
te helpen, meld je dan aan bij Cindy:
cindyrijndersvos2202@gmail.com
Dubbel6kamp
In de kerstvakantie wordt weer de jaarlijkse
6kamp gehouden in sporthal Zeewijk. Het is altijd
weer een gezellig evenement met veel klim-,
klauter- en behendigheidsspelletjes.
Voor de groepen 3, 4 en 5 is de zeskamp op
donderdag 2 januari en de groepen 6, 7 en 8 zijn
op vrijdag 3 januari aan de beurt.
Alle leerlingen hebben een inschrijfformulier
meegekregen dat ze uiterlijk 29 november kunnen
inleveren bij de eigen leerkracht.
Volleybal en korfbal
Alweer een paar weken terug werd onze school
goed vertegenwoordigd bij zowel het volleybalals het korfbaltoernooi. De leerlingen hebben een
gezellige en sportieve dag gehad. Bij het korfbal
waren de jonge deelnemers uit groep 3 zo
enthousiast dat ze vrolijk over het veld heen en
weer dansten.
We willen de betrokken coaches, veelal
herkenbaar in hun Bosbeektenue, hartelijk danken
voor hun enthousiast begeleiding.

Vakantierooster OPO IJmond 2019-2020
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

Sinterklaasloop

Om alvast te noteren in uw agenda:
- 19 december kerstfeest op de
Bosbeekschool van 17.00 uur – 19.00 uur
met speciaal voor de ouders een gezellig
samenzijn op het schoolplein onder het
genot van een hapje en een drankje!
Studiedagen schooljaar 2018-2019:
(Alle kinderen zijn dan vrij)
donderdag 30 januari 2020
maandag 10 februari 2020
dinsdag 14 april 2020
vrijdag 12 juni 2020
donderdagmiddag 02 juli 2020
vrijdag 03 juli 2020 (calamiteitendag)

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 06-12-2019.

