Nummer 11/datum: 21-1-2022
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- Dinsdag 25 januari: gratis vegetarische lunch
via Tommy Tomato.
- t/m 4 februari: Cito toetsperiode voor de
groepen 3 t/m 7
- De Nationale Voorleesdagen zijn van
26 januari t/m 5 februari 2022.
Vanuit de directie:
Nieuws vanuit de projectgroep ‘groen schoolplein’
Het volgende proces heeft zich de afgelopen periode
afgespeeld:
- Er is een projectgroep ‘groen schoolplein’
bestaande uit ouders en teamleden opgestart
met als doel een groener schoolplein te
realiseren waar kinderen kunnen spelen,
kunnen ontdekken, kunnen leren en waarbij
kinderen zich bewuster worden van het
belang van duurzaamheid en natuur. Ook
willen wij dat het plein toegankelijk blijft voor
de buurtkinderen en dat wij als kinderen,
ouders en teamleden elkaar kunnen blijven
ontmoeten bij bijzondere feestelijkheden.
- De leerlingenraad en de groepen 6, 7 en 8
hebben hun wensen kenbaar gemaakt. Zij
hebben aan de hand van knipplaten hun
voorstellen gedeeld met de leerlingenraad.
- De leerlingenraad heeft groene schoolpleinen
bezocht in Amsterdam en Haarlem
- De organisatie ‘De Twee Heren’
(gespecialiseerd in het aanleggen van groene
schoolpleinen) ondersteunt ons in dit proces.
- Zij maken momenteel een eerste schets en in
samenwerking met de projectgroep en de
leerlingenraad ontstaat er een voorlopig
ontwerp. (eind februari)
- Uiteindelijk zal er een definitief ontwerp
feestelijk onthuld worden!
- De projectgroep is gestart met het
aanschrijven van diverse organisaties om
eventueel beschikbare subsidies te verkrijgen
- Zodra het definitief ontwerp bekend is, zullen
wij i.s.m. de leerlingenraad acties gaan
bedenken om extra gelden te realiseren.

-

Heeft u kennis op financieel gebied en kunt u
ons daarbij ondersteunen, dan mag u zich
altijd melden bij de directie.
- Persoonlijk bijdragen of financiële bijdragen
vanuit bedrijven kunnen gestort worden op
rekeningnummer NL21RABO0342243128 op
naam van Stichting Vrienden van de
Bosbeekschool onder vermelding van
bijdrage/gift groen schoolplein
Bosbeekschool.
Helpt u mee?!
Wij houden u op de hoogte van dit mooie
project!
Veiligheidsmonitor leerlingen groep 5 t/m 8
De afgelopen week hebben de kinderen van groep 5
t/m 8 de vragenlijst sociale veiligheid ingevuld. Hierbij
de uitkomsten van onze kinderen. (schaal 1-5, norm
voldoende is 3,0)
Veiligheidsbeleving
Het optreden van de leraar
De opstelling van de leerling
Welbevinden
Fysieke veiligheid
Sociale veiligheid
Psychische veiligheid
Materiele zaken

3,62
3,13
3,34
3,40
3,69
3,62
3,68
3,69

De kinderen geven de school een rapportcijfer op het
item: Ik voel mij veilig een 8,8
De kinderen geven de school een rapportcijfer op het
item: Ik heb het naar mijn zin op school een 8,5
Conclusie: Bosbeekschool scoort als school een 3,51.
Daarmee scoort de school goed.
De respons op de vragenlijst was 98%: 119 van de
121 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld.
Het responspercentage is uitstekend; de vragenlijst
werd door heel veel respondenten ingevuld.
Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar
beeld van de mening van de respondenten.

Het is fijn om te merken dat onze kinderen zich veilig
voelen op school. Binnen het onderwijsteam (gr 5
t/m 8) en per leerjaar bekijken wij ook de uitslagen.
Er zijn altijd aandachtspunten die wij kunnen
oppakken. Zodoende kunnen wij nog beter aansluiten
bij de sociale behoeften van de groep.
De uitslag wordt tevens gedeeld met de MR en komt
te staan op de website van ’Scholen op de kaart’.

Om uit te proberen:
Gratis warme lunch 25 januari 2022
U had de mogelijkheid uw kind aan te melden voor
een gratis warme lunch van Tommy Tomato.
Komende dinsdag 25 januari 2022 wordt deze lunch
aan 72 kinderen aangeboden.
Indien gewenst kan Tommy Tomato warme lunches
verzorgen tegen betaling.
De maaltijden voor de onderbouw kosten €3,- en de
(wat grotere) maaltijden voor de bovenbouw kosten
€3,50 per maaltijd.

Personele zaken
Juf Chimène Snijder start 24 januari als
onderwijsassistent op de Bosbeekschool. Zij zal op
maandag en dinsdag met name extra ingezet worden
Voor meer informatie:
in de groepen 7 en 8.
De Nationale Voorleesdagen

https://www.tommytomato.nl/voorouders/bosbeek/
Dit is een geheel vrijwillig aanbod voor ouders die
daar behoefte aan hebben en geen enkele
verplichting vanuit de Bosbeekschool.
Virtuele toer Bosbeekschool

De Nationale Voorleesdagen zijn van
26 januari t/m 5 februari 2022. Het prentenboek van
het jaar ‘Maar eerst ving ik een monster’ geschreven
door Tjibbe Veldkamp zal centraal staan tijdens deze
dagen. Tijdens de Nationale Voorleesdagen
promoten wij dat voorlezen goed en supergezellig is!
Doet u mee?
Motorische screening
Juf Corina heeft de afgelopen weken alle kinderen op
motorisch gebied gescreend. Deze screening (MQ
scan) geeft een indicatie van de motorische
ontwikkeling. De gemeente Velsen biedt voor die
kinderen die het mogelijk nodig hebben extra aanbod
op het gebied van bewegen. Juf Corina zal de
uitkomsten delen met de leerkrachten en indien
noodzakelijk en gewenst ook de ouders informeren.

Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u
altijd delen met uw vrienden of kennissen.
https://www.360superview.nl/VTbosbeekschool/ind
ex.htm

Vakantierooster 2021-2022
Voorjaarsvakantie 21-02-22 t/m 25-02-22
Tweede Paasdag 18-04-22
Meivakantie 25-04-22 t/m 06-05-22
Hemelvaart 26-05-22 t/m 27-05-22
Pinksteren 06-06-22
Zomervakantie 18-07-22 t/m 26-08-22
Studiedagen 2021-2022
Vrijdag 18 februari 2022
Woensdag 30 maart 2022
Woensdag 15 juni 2022
Donderdagmiddag 14 juli 2022
Vrijdag 15 juli 2022 (alle kinderen vrij)

Vakantierooster 2022-2023 (Basisonderwijs)
Herfstvakantie: 15 okt. 2022 t/m 23 okt.2022
Kerstvakantie: 24 dec. 2022 t/m 8 jan. 2023
Voorjaarsvakantie: 25 febr. 2023 t/m 5 mrt. 2023
Meivakantie: 27 apr. 2023 t/m 7 mei 2023
Pinkstervakantie: 27 mei 2023 t/m 4 juni 2023
Zomervakantie: 22 juli 2023 t/m 3 sept. 2023
Vakantierooster 2022-2023 (Voortgezet Onderwijs)
Herfstvakantie: 15 okt. 2022 t/m 23 okt.2022
Kerstvakantie: 24 dec. 2022 t/m 8 jan. 2023
Voorjaarsvakantie: 25 febr. 2023 t/m 5 mrt. 2023
Meivakantie: 22 apr. 2023 t/m 7 mei 2023
Zomervakantie: 22 juli 2023 t/m 3 sept. 2023
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 4
februari 2022!

