Nummer 1/datum: 31-08-2018
Kalender
03 sept. start nieuw schooljaar
06 sept. Mad Science show
07 sept. training Pierloop
09 sept. Pierloop
10 sept. t/m 21 sept. startgesprekken
14 sept. studiedag OPO IJmond (Alle kinderen zijn
vrij)
14 sept. Nieuwsbrief
18 sept. V.O.- avond groep 8 (19.30 uur)
19 sept. start Mad science (12.30 uur)
24 sept. MR vergadering (19.30 uur)
25 sept. NIO afname lln. groep 8
27 sept. verkiezingen lln. raad
28 sept. Nieuwsbrief

Lief en leed
Meester Eric is nog ziek. Hij begint langzaam aan
te re-integreren. De komende periode staat
meester Eric op de woensdag voor groep 6A. Juf
Ellemieke Hofland zal meester Eric vervangen op
de donderdag en de vrijdag in groep 5. Wij
wensen juf Ellemieke veel succes en meester Eric
veel beterschap!

Startgesprekken
In de tweede en derde week van het schooljaar
zijn de startgesprekken. Ouders en kinderen
worden door de leerkrachten uitgenodigd voor
het startgesprek. Op vrijdag 7 september krijgen
alle kinderen een formulier mee naar huis, om
thuis samen te bespreken en in te vullen. Het doel
van het startgesprek is de kennismaking van het
kind (en de ouders) met de leerkrachten. De
Van de directie
kinderen vertellen iets over zichzelf en over hun
We gaan weer beginnen…
persoonlijke- en onderwijsbehoeften. Daar kan de
Beste kinderen en ouders,
leerkracht het komende jaar mooi op aansluiten.
we gaan weer beginnen! Na zes weken vakantie
Omdat wij het belangrijk vinden dat de kinderen
start het nieuwe schooljaar weer. Maandag 3
vanaf groep 3 bij de gesprekken aanwezig zijn,
september starten we met een inloop van 08.15
worden deze gesprekken gepland in de middagen.
uur – 08.45 uur. Kom gezellig en rustig even met
U wordt door de leerkracht uitgenodigd via de
uw kind de klas in. Het is voor alle kinderen toch
ook weer even een spannend moment. Wij hopen Parro-app! Het is dus belangrijk om deze app op
uw telefoon te downloaden.
dat iedereen heeft genoten van een prachtige
vakantie en het mooie weer.
Leerlingenraad
Dit schooljaar willen wij op de Bosbeekschool
starten met een leerlingenraad. Wij vinden het
belangrijk om kinderen te betrekken bij ons
onderwijs en onze school. Kinderen hebben
absoluut mooie ideeën en gedachten over diverse
zaken die wij met elkaar beleven. De
leerlingenraad wordt gevormd door steeds twee
leerlingen vanuit de groepen 6A, 6B, 7 en 8. Zij
vertegenwoordigen alle kinderen van de school.
Tijdens de vakantie hebben wij veel
Onder leiding van meester Wouter (schoolleider)
ansichtkaarten ontvangen van de kinderen.
zullen zij een aantal keer per jaar samen
Wij hebben er zin in en zijn benieuwd naar jullie
vergaderen en kijken naar hetgeen er leeft onder
prachtige verhalen. Wij wensen alle kinderen een de kinderen.
goed, gezellig, leerzaam, maar vooral een mooi
succesvol jaar toe!
Tot maandag 3 september!

Start gymnastiek a.s. maandag!
Maandag a.s. beginnen de gymlessen om 09.40
uur (groep 5)! Dit i.v.m. de inloop van
08.15 uur – 08.45 uur voor alle kinderen en
ouders. Het gymrooster staat vermeld in deze
nieuwsbrief.
Vanuit het team
De Vreedzame School
Blok 1: ‘Wij horen bij elkaar’

Materialen voor de start van het nieuwe
schooljaar
Voor groep 3:
Bij de start van het nieuwe schooljaar moeten de
leerlingen de volgende materialen meenemen:
- etui
- grijs reservepotlood
- puntenslijper
- schaar
- liniaal
- Prittstift
- flesje “sterke lijm”
- kleurpotloden (bij voorkeur van een goed merk:
Max 12)
-evt stiften (Max. 12)
-opbergmap met elastiek
Graag alle materialen voorzien van naam.
De kinderen ontvangen aan het begin van het
schooljaar een Bic vulpotlood. Deze wordt
gebruikt bij alle lessen.

Alle groepen van de school starten komende week
met de lessen van blok 1. Tijdens dit blok staat het
samenwerken aan een positief werkklimaat
centraal. Naast de algemeen geldende
schoolregels (De gouden regels) maken de
leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe
je met elkaar omgaat en over de inrichting en het
ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is
het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij
er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als
ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze
leren over het geven ‘opstekers’ en ‘afbrekers’. Je
geeft een opsteker als je een aardige, positieve
opmerking over iemand maakt. “Jij kan iemand
goed helpen”. Opstekers doen iets met je; je
wordt er bijvoorbeeld blij van. Het
tegenovergestelde van een opsteker is een
‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve
opmerking over iemand. De ander krijgt er
bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet
kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect
moet hebben voor de mening van anderen.
Aan het einde van blok 1 ontvangen de ouders van
groep 1 t/m 6 een kletskaart. Deze is bedoeld om
het thuis nog even over het thema te hebben en
de vragen op de kaart te bespreken.

Voor de kinderen uit groep 4 t/m 8:
- etui
- pen
- grijs potlood
- puntenslijper
- schaar (met naam)
- liniaal
- Prittstift
- flesje “sterke lijm”
- kleurpotloden (bij voorkeur van een goed merk:
Max 12)
- stiften (Max. 12)
- evt. markeerstiften / gelpennen
- opbergmap met elastiek
- twee huiswerkmappen (vanaf groep 6)
- agenda (vanaf groep 6)
- passer en geodriehoek (groep 8)
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. )
08.30-09.40 uur groep 7
09.40-10.50 uur groep 6A
10.50-11.05 pauze groep 6A met juf Corina in de
gymzaal
11.05-12.15 uur groep 8
Na 20 weken wisselen de groepen 6A en 6B van
dag en gymzaal. Dat zal rond de voorjaarsvakantie
zijn.

De Bosbeekschool
Ondernemend
Ontplooiend
Kwaliteitsgericht
Maar OOK…….

Studiedagen schooljaar 2018-2019:
(alle kinderen zijn dan vrij)
Vrijdag 14 september 2018
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
Herfstvakantie: 20-10-18 t/m 28-10-18
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 14 september 2018

Wij hebben er zin in….. jullie OOK?
Tot maandag 3 september

