Nummer 11/datum: 19 januari 2018
Kalender
24 jan. Kunstklas
24 jan. MR vergadering aanvang 19.30 uur
26 jan. Start sportmix Tuimelen
29 jan. Studiedag (alle kinderen zijn vrij!)
30 jan. Definitief advies kinderen groep 8 (Alle
kinderen groep 8 vrij. Ouders en leerlingen
worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek
van 20 minuten.)
Van de directie
Personele zaken:
Juf Brenda Buller zal vanaf a.s. maandag 22 januari
de vervangster zijn van meester Eric. Juf Brenda is
er van maandag t/m donderdag. Juf Gerry staat op
vrijdag in groep 8B. De situatie in groep 8A
hersteld zich dan ook weer. Juf Gerry (ma en di)
en juf Margareth (woe, do, en vr). Wij wensen juf
Brenda veel succes! Op maandag 22 en dinsdag 23
januari zal juf Margareth ook aanwezig zijn in
groep 8B in verband met de overdracht en de
afronding van de Cito afnames.

We hebben de Gouden Regels van de
Bosbeekschool officieel onthuld. Regels die voor
ons allemaal gelden en a.d.h.v. deze regels
houden we op een mooie manier rekening met
elkaar. Deze regels zijn in iedere groep zichtbaar
en hangen prominent in de hal bij het speellokaal.

De Vreedzame School leerling-mediatoren zijn
officieel gestart en wat doen zij het goed! Heel
serieus bemiddelen zij bij conflicten tussen
kinderen. Daar mogen we echt trots op zijn!
In de groepen zijn wij bij blok 3: ‘We hebben oor
Juf Caroline neemt deze periode zelf de toetsen af voor elkaar’ aan het afronden. Daarnaast
in groep 1/2 A. De komende week zal zij nog wel
introduceren wij iedere week één van de Gouden
ontlast worden. Juf Marijke is er extra op
Regels en praten we met elkaar over wat helpend
maandag en dinsdag, juf Nike op woensdag en
gedrag is en wat juist niet-helpend gedrag is.
donderdag en juf Marja op vrijdag.
Als team oriënteren wij ons op ‘ons toekomstig
Gelukkig Nieuwjaar en onthulling Gouden Regels onderwijs’. Op de studiedag van 29 januari gaan
Vreedzame School
alle collega’s op schoolbezoek en ervaren we de
ontwikkelingen van verschillende scholen op het
gebied van het thematisch werken bij
wereldoriëntatie, gekoppeld aan het 21e-eeuwse
leren.
Op zondag 27 mei houden we voor het eerst een
Dit jaar zijn we allemaal met elkaar gestart in het echt koffieconcert van 10.00 uur – 11.30 uur. Wij
speellokaal en hebben we getoast op een goed en verwachten talentvolle muzikale optredens. U
gezellig maar vooral succesvol jaar!
hoort hier later meer over. Ook de vakdocenten
juf Aga (drama), juf Ludie (tekenen en kunstklas)
en meester Jantje (muziek) blijven lesgeven. Zij
zijn echt een verrijking van ons onderwijs!

Aan het eind van dit schooljaar nemen we
afscheid van 40 groep 8 kinderen. Zij oriënteren
zich nu al op een school die bij hen past. Wij
wensen de kinderen en de ouders daarbij veel
succes en ondersteunen dat proces graag.
Al met al… 2018 wordt vast en zeker een mooi
jaar!
Vakantierooster / studiedagen schooljaar 20172018
Voorjaarsvakantie
24-02-18 t/m 04-03-18
Paasvakantie
30-03-18 t/m 02-04-18
Meivakantie
27-04-18 t/m 13-05-18
Tweede pinksterdag 21-05-2018
Zomervakantie
21-07-18 t/m 02-09-18
Studiedagen (alle kinderen zijn dan vrij) op:
Maandag 29 -01-2018
Woensdag 14-02-2018
Vrijdag 13-04-2018
Woensdag 27-06-2018
Vrijdag 06-07-2018
Donderdagmiddag 19-07-2018
Vrijdag 20-07-2018 calamiteitendag

Nog meer TSO zaken
De eerste weken Partou-tso zijn een feit. De
bovenbouw eet en speelt nu op de Frans
Netscherlaan, hierdoor is het aanzienlijk rustiger
in school en op het schoolplein. We hebben
gemerkt dat de kinderen die op school blijven, dit
als zeer prettig hebben ervaren. Ook de kinderen
van de bovenbouw hebben positief
gereageerd. Op de Frans Netscherlaan is er tijdens
de tso nu meer ruimte voor stoeien, voetbal,
knutselen en gamen. Vooral het stoeien vonden
de jongens heel erg leuk! Ook gaan we met de
kinderen in gesprek over wat zij nog graag zouden
zien of willen doen tijdens de tso. De uitkomst
hiervan zal in de komende weken vorm gaan
krijgen. Ook is feedback van ouders van harte
welkom. Mocht u iets met ons willen delen, dan
kan dit via de mail. Mail dan naar:
tsobosbeekschool@partou.nl of bel: 06-21154817.
Namens team Partou, Maaike Slier, coördinator
tso Bosbeekschool

Vanuit het team
Nationale voorleesdagen 2018
Woensdag 24 januari beginnen de Nationale
Vakantierooster OPO IJmond 2018-2019
voorleesdagen. In de klas zijn de leerlingen en hun
leerkrachten al aan het overleggen welke
vakanties
voorlezer zij gaan vragen voor de aftrap van deze
Herfstvakantie: 20-10-18 t/m 28-10-18
grootse campagne. Misschien kent u zelf wel een
Kerstvakantie: 22-12-18 t/m 06-01-19
Voorjaarsvakantie: 16-02-19 t/m 24-02-19 geschikte voorlezer. Een beroemde buurtgenoot?
De burgemeester? De bakker? Etc.
Meivakantie:
20-04-19 t/m 05-05-19
Voorlezen is heel belangrijk, zowel voor de lezer
Hemelvaart:
30-05-19 t/m 31-05-19
als de luisteraar:
Pinksteren:
10-06-19
- Voorlezen bevordert het leesplezier
Zomervakantie: 13-07-19 t/m 25-08-19
- Breidt de woordenschat uit
- Draagt bij aan een goede taalontwikkeling
TSO zaken (Tussen Schoolse Opvang)
- Een beter concentratievermogen
Afgelopen woensdag hebben we met alle oud-TSO
- Een betere lees/luistervaardigheid
medewerkers op een gezellige en goede manier
De komende tijd gaat er extra veel voorgelezen
de TSO ‘oude stijl’ afgesloten. 12 jaar lang is de
TSO geregeld met hulp van ouders. Bianca Sinnige worden op De Bosbeekschool door de
Bosbeekleerlingen!
was daarbij echt de spin in het web. Vol inzet en
Bij elk klaslokaal hangt er vanaf maandag 22
overgave heeft zij dat al die tijd gecoördineerd.
januari een intekenlijst voor de Bosbeekleerlingen
Dank aan al die medewerkers die jarenlang de
waarop zij kunnen intekenen om voor te komen
zorg, de toezicht en ondersteuning hebben
lezen in de klas. Dit kun je ook samen met een
geleverd. Ook namens de oudergeleding van de
klasgenootje gaan doen. Je mag zelf een boek
MR. De overgang naar Partou verloopt rustig en
uitkiezen met een verhaaltje van ongeveer 15
goed en dat zegt ook iets over hetgeen de
afgelopen jaren opgebouwd is. Nogmaals allemaal minuten.
Maak er op school én thuis een fijne voorleestijd
hartelijk bedankt!
van!

Dubbel6kamp
In de kerstvakantie hebben veel leerlingen uit
groep 4 t/m 8 met enthousiasme meegedaan aan
de sportieve zeskamp in sporthal Zeewijk. Het was
erg gezellig om met elkaar als team actieve
spelletjes te doen.
De onderbouw mocht als eerste de nieuwe
sporttenues aan. Het heeft hen veel plezier en een
mooie plek opgeleverd.
Dank aan de begeleidende ouders die een heel
dagdeel de enthousiaste kreten van honderden
kinderen hebben getrotseerd.

Schaken
Ter voorbereiding op het scholenschaaktoernooi
in februari krijgen de deelnemers op
vrijdagmiddag les van twee vaders (Raimond en
Otto). Leuk dat 10 leerlingen veel plezier hebben
in het schaken en heel fijn dat deze vaders de
kinderen willen begeleiden!
Afgelopen woensdag hebben de schakers mee
gedaan aan het simultaan schaaktoernooi in het
kader van het bekende Tata Steel Chess
Tournament bij Telstar.

Basketbal
In de krokusvakantie is weer het
schoolbasketbaltoernooi. De Bosbeekschool heeft
de eer hoog te houden, want vorig jaar zijn we
kampioen geworden en hebben we een mooie
wisselbeker gekregen.
De leerlingen uit groep 7 en 8 die mee willen
doen, krijgen nog een aanmeldformulier.
Kunstklas
Afgelopen woensdag was er in de hal van school
een expositie van de kunstwerken van de
leerlingen van de Kunstklas. Hun harde, creatieve
werken werd beloond met complimenten van
ouders, opa’s, oma’s, vrienden en bekenden. Er
zitten heel wat talenten op onze school! Leuk dat
ook de bezoekers de potloden en penselen ter
hand durfden nemen en verrassende creaties
wisten te maken. Dit alles onder de bezielende
leiding van Ludie Bakker die de Kunstklas geeft.

Nog meer Kunstklas
Op 7 februari start weer een nieuwe lessenserie
van de Kunstklas met andere technieken. De
lessen worden op woensdagmiddag gegeven. De
kosten voor 12 lessen bedragen € 37,50.
Belangstellenden kunnen het inschrijfformulier
voor 26 januari bij de eigen leerkracht inleveren.

SportMix:Tuimelen voor kinderen van groep 1
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag:
t/m 4 op vrijdagmiddag.
02 februari 2018.
Op vrijdagmiddag van 13:30 tot 14:30 wordt er
een nieuwe SportMix georganiseerd in het
speellokaal van de Bosbeekschool.
De SportMix is een goede en leuke manier om uw
kind kennis te laten maken met verschillende
sporten. Iedere periode wordt er één sport
aangeboden, een periode bestaat uit 5 lessen.
Voorbeelden van sporten die aangeboden worden
zijn: gym, tuimelen (vorm van judo voor het jonge
kind), voetbal, dansen enz. De SportMix is voor de
kinderen van groep 1 t/m 4. De SportMix is voor
alle kinderen die op de basisschool zitten in
Santpoort of Driehuis, het maakt niet uit op welke
basisschool de kinderen zitten.
De SportMix is het hele schooljaar, alleen in de
vakanties is er geen les. Een sport van 5 weken
kost €15,-. Vanaf vrijdag 26 januari start de
nieuwe SportMix, deze periode zullen er lessen
tuimelen (judo voor het jonge kind) gegeven
worden. Doet uw kind ook mee?
Aanmelden voor de SportMix Tuimelen kan via de
Jeugdsportpas website van Sportsupport via:
www.sportpas.nl/velsen of door middel van
onderstaande link:
https://www.sportpas.nl/velsen/velsenjeugd/over
zicht-aanbod/bekijk/49793/sportmix-tuimelensantpoort

Met vriendelijke groet,
Jordy van Zaanen
Buurtsportcoach Velserbroek, Santpoort en
Driehuis
jvzaanen@sportsupport.nl

Bouwwerkzaamheden in de buurt van de school
Op de hoek van de Burgemeester Enschedélaan
en de Wüstelaan zijn op dit moment
bouwwerkzaamheden aan de gang. Er kan
daardoor met name ‘s morgens verkeershinder
ontstaan. Een mooie reden om de auto iets verder
te parkeren of om op de fiets of te voet naar
school te komen. Bedankt voor uw medewerking!

