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Strandexcursie gr. 7 (continu
rooster)
MR vergadering
Infoavond gr.8 A en B 19.00u
Gr.1/ 2 A en B, 4 en 7 20.00u

Info avond gr. 3 en 6A 19.00u
Info avond gr. 5 en 6B 19.00u
Nieuwsbrief 2
Brandvoorlichting 8A en B
De Schoolfotograaf
Pierloop Velsen
Veiligheidslessen gr. 4 en 7
Nieuwsbrief 3
Thijsse’s Hof gr. 6A
Veiligheidslessen gr. 7 en 8

Van de directie
We hebben afgelopen week een goed start
gemaakt. We gaan er een mooi jaar van maken ,
zeker met het vooruitzicht op de verhuizing naar
de nieuwbouw. Helaas hebben we ook afgelopen
week nog te maken gehad met wat lekkage maar
we gaan er van uit dat nu alles op orde is.
We hebben ambitieuze plannen opgesteld van
alles waar we het aankomend jaar mee aan de
slag gaan. Binnenkort zal ik u daar meer over
berichten.
De schoolgids
De nieuwe schoolgids van schooljaar 2015-2016
kunt u terug vinden op onze website onder het
kopje School- downloads. Alle schoolinformatie
(ook de vakanties en studiedagen) kunt u daar
terug vinden.

Teken
Wij willen u er op wijzen dat in onze omgeving
teken aanwezig zijn. Wij vragen u uw kind
regelmatig te controleren. Voor meer informatie
kunt u terecht bij www.tekenrader.nl

Club Extra
Beste ouders/verzorgers,
Ook dit schooljaar start de gemeente Velsen met
Club Extra op de maandagmiddag in de
Willemsbeekzaal in IJmuiden.
Wat is Club Extra en wat is het idee achter dit
initiatief?
Voor kinderen die niet makkelijk lid worden van
een sportvereniging wordt in samenwerking met
gediplomeerde docenten en sportverenigingen
het project Club Extra aangeboden. Het
programma biedt kinderen een veilige groep om
samen op hun eigen manier te kunnen sporten.
Kinderen met bijvoorbeeld motorische of andere
problemen vinden soms moeilijk aansluiting bij
een sportvereniging. Club Extra probeert kinderen
meer grip te laten krijgen op het eigen bewegen
en te helpen ontdekken hoe dit het beste kan
lukken. De sport is niet prestatiegericht. Het gaat
erom wat het kind kan en dat wordt gestimuleerd.
Voorop staat dat kinderen plezier beleven aan
bewegen.
Hoe werkt Club Extra in de praktijk?
Eén keer per week wordt er na schooltijd één uur
lang lesgegeven aan een groep kinderen. Er zitten
maximaal 8 kinderen in een groep. De lessen
worden gegeven in de Willemsbeekzaal naast de
school De Boekanier in IJmuiden. De docenten
lichamelijke opvoeding Jurre Brussel en Maarten
Molenaar begeleiden de lessen. Zij zijn tevens
coördinator in het contact naar de
sportverenigingen, school en ouders.

Bags2school
We hebben voor de zomervakantie met de kleding Wij stellen ons voor dat er tijdens de les, door
inzameling voor Bag2school 855 kilo kleding
zorgvuldig geselecteerde verenigingen, een aantal
opgehaald. Dit heeft de school € 256,50
clinics gegeven gaat worden. Na een aantal weken
opgeleverd. Een mooi resultaat!

kan dat resulteren in een deelname op de club
zelf. Het is tevens de intentie om een
samenwerking op te zetten met die
sportverenigingen, die voor deze kinderen een
prettig ‘sportklimaat’ hebben.
Wanneer start Club Extra?
In het nieuwe schooljaar wordt er gestart met
twee groepen. Het sportprogramma begint 14
september met de 1e les. Wij vragen van uw kant
een geringe bijdrage in de vorm van een soort
contributiegeld. U betaalt slechts € 25, - voor 13
weken.
Voor meer informatie kunt u
Maarten Molenaar: 0613920559
Jurre Brussel: 0614106838 contact opnemen met:
Met vriendelijke groet,
Maarten Molenaar en Jurre Brussel
Van het team
Pierloop
Zaterdag 12 september is de Pierloop. De
leerlingen hebben een inschrijfformulier voor deze
scholenloop ontvangen. Vorig jaar was de
Bosbeekschool 1e. Dit hopen we dit jaar uiteraard
te evenaren.
Er worden ook weer trainingen aangeboden. Het
inschrijfformulier kan met het inschrijfgeld
ingeleverd worden bij de eigen leerkracht tot en
met 28 augustus.
Rapporten
Wij verzoeken u het rapport van uw kind(eren) in
te leveren bij de leerkracht.
Strandexcursie
Dinsdag 25 augustus gaat groep 7 op excursie naar
het strand. Zij zullen door gidsen van het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland opgeleid
worden tot heuse strandjutters en veel te weten
komen over het ontstaan van land, het leven in en
rondom het water, eb en vloed, etc.

