Nummer / datum: 7 jan. 2016
Kalender
Januari
Do
7

Ma
Di
Do

11
12
14

Di
Do
Vr
Ma
Di
Wo

19
21
22
25
26
27

Bezoek Duin en Kruidberg mavo
Gr. 8 A en B
Nieuwsbrief 10 mee
Voorlichting Ichthus gr. 8 A en B
Bezoek Ichthus gr. 8 A en B
Studiemiddag leerlingen vrij
om 12.15u
Voorlichting Felisenum gr. 8 A en B
Nieuwsbrief 11 mee
Bijeenkomst luizenouders
START Cito toetsen
Thysse’s hof gr. 6 A
Start Nationale Voorleesdagen

kinderen niet aanwezig zijn, want dan moeten ze
de toetsen later inhalen. Wilt u daarom rekening
houden met de toetsen en de dokter en tandarts
bijvoorbeeld op een ander moment plannen.
Verkeersveiligheid
Wij hebben afgelopen week wederom
geconstateerd dat er veel onveilige
verkeerssituaties rondom de school ontstaan
tijdens het brengen en halen van de leerlingen.
Wij vragen u om de verkeersregels in acht te
nemen zodat alle leerlingen veilig op school
komen.
Met vriendelijke groet,
Erna Heijnis

Van de MR
Thema avond MR 24 februari
Van de directie
Woensdag 24 februari a.s. vindt de jaarlijkse, door
Beste ouders,
de eerste week zit er alweer bijna op. Toch wil ik u de MR georganiseerde, themabijeenkomst plaats.
Het thema dit jaar is “ internetgebruik
namens het team nog een heel goed 2016
basisschoolleerlingen”. Dit wordt een interactieve
wensen.
bijeenkomst waarin een uitwisseling plaatsvindt
tussen ouders, de leerkrachten die in de MR zitten
Studiemiddag 14 januari
en deskundigen. De avond begint om 19.45 uur.
Denkt u er nog aan dat wij donderdagmiddag 14
Vanaf 19.30 uur is de inloop. Nadere informatie
januari een studiemiddag hebben? De leerlingen
volgt.
zijn dan vanaf 12.15u vrij. Wilt u de naschoolse
opvang graag zelf inlichten.
Van het team
Wij zullen deze middag aan de slag gaan met het
Dramales groep 4 en 5
leerlingvolgsysteem van Cito. Vanaf dat moment
Afgelopen dinsdag hebben de groepen 4 en 5
gaan we de Cito uitslagen niet meer bij Parnassys ‘ingebroken’ bij Bert en Henk. Bert en Henk zijn 2
invoeren, maar bij Cito. Wij denken daardoor onze buurmannen. Bert woont boven Henk. De heren
analyses van de resultaten nog beter te kunnen
waren niet thuis, maar juf wist wel een mooi
maken.
verhaal over de twee mannen te vertellen. Bert
Cito toetsen
Vanaf 25 januari as. worden er weer Cito toetsen
afgenomen. Deze toetsen zijn van belang om de
groei van de prestaties op kindniveau en op
schoolniveau te meten. De druk voor deze toetsen
moet normaal zijn. Dit betekent dat de kinderen
weten dat als ze hun best doen, de resultaten
passend zullen zijn bij hun inzet en mogelijkheden.
Het is wel van belang om rekening te houden met
deze weken. Praktisch is het onhandig als veel

houdt van lezen en Henk van dansen. Dit werd
een probleem, want hoe kun je nu lezen als de
ander staat te dansen op heel luide muziek? De
kinderen hebben Bert en Henk gespeeld. Hoe laat
je met je lijf zien dat je vrolijk bent of juist boos?
Rustig of heel druk? Het verhaal werd eerst
nagespeeld door de kinderen (met masker) en
daarna mocht iedereen Bert of Henk spelen
(zonder masker).
Foto’s van deze les vindt u binnenkort op de site.

Dubbelzeskamp
In de kerstvakantie hebben 14 teams van onze
school deelgenomen aan de dubbel6kamp. De
sfeer was prima en bij alle spelletjes werd een
beroep gedaan op de onderlinge samenwerking.
Dat konden de Bosbekers goed en met veel plezier
hebben de teams aan allerlei
behendigheidsspelletjes meegedaan.
Er was een troostprijs voor groep 3 en de meisjes
van groep 8a mochten een mooie beker mee naar
school nemen omdat ze de eerste prijs hadden
gewonnen.

We willen alle aanvoerders en coaches hartelijk
bedanken voor hun begeleiding! De leerlingen
hebben een leuke ochtend gehad.
Schaken
Afgelopen donderdag zijn de schaaktrainingen van
start gegaan voor de leerlingen die meedoen aan
het Velsense schaaktoernooi. Volgende week, 14
januari, gaat de training vanwege de studiedag
niet door. De week erna is er tot aan het toernooi
op 21 februari iedere donderdag om 15.30
schaaktraining in het TSO lokaal. We zijn heel blij
met de twee vaders die deze trainingen telkens
willen verzorgen: Oscar Tijs en Lex de Jager.
De Nationale Voorleesdagen 27 januari t/m 6
februari
Op 27 januari beginnen De Nationale
Voorleesdagen 2016! De Nationale Voorleesdagen
worden georganiseerd door de Stichting
Collectieve Propaganda van het Nederlandse
boek. In deze periode wordt er extra veel
voorgelezen op basisscholen, kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en bibliotheken. Het doel van de
campagne is om het voorlezen aan jonge kinderen
te stimuleren. Niet alleen in het onderwijs, maar

juist ook thuis. Uit onderzoek blijkt namelijk dat
ouders de grootste invloed hebben op het
leesplezier van hun kinderen. Centraal staat dit
jaar het prentenboek van het jaar 2016 “We
hebben er een geitje bij”, geschreven door Marjet
Huiberts.
Op de televisie en in de krant zie je dat er jaarlijks
een groep bekende Nederlanders, maar ook ‘local
heroes’ wordt uitgenodigd om voor te lezen
tijdens de start van De Nationale Voorleesdagen
om zo te laten zien dat ook zij voorlezen belangrijk
vinden. Ook op De Bosbeekschool willen wij
woensdagochtend 27 januari in elke groep een
beroemdheid laten voorlezen! Iedere groep gaat
in overleg met de leerkracht iemand uitnodigen
die op deze ochtend mag komen voorlezen in de
klas.
T/m vrijdag 5 februari mogen er ook ouders,
grootouders en natuurlijk onze eigen
Bosbeekkinderen bij elkaar in de klas komen
voorlezen. Bij de leerkracht van de groep kun je je
vanaf maandag 11 januari inschrijven.
Wij hopen natuurlijk dat er thuis ook extra veel
wordt voorgelezen in deze periode!

