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ontplooiend. Op dit vakgebied liggen veel kansen
en mogelijkheden om kinderen te stimuleren met
vragen als: Wat weten zij al weten van een
bepaald onderwerp binnen een thema? Wat
willen zij echt leren? Hoe komen zij aan hun
informatie? Hoe presenteren zij het geleerde en
hoe toetsen wij de kinderen? Welke vaardigheden
hebben kinderen nodig om op de bovenstaande
vragen antwoorden te geven? Met deze vragen
hebben alle collega’s verschillende scholen
bezocht, die op dit gebied al ervaring hebben. Het
was een zeer inspirerende middag, gericht op de
nabije toekomst. Wij houden u op de hoogte van
dit proces!

Kalender
05 feb. kennismakingsochtend nieuwe ouders
09 feb. tekenlessen juf Ludie gr 3 en 4
12 feb opening expositie tekeningen Eric Coolen
14 feb. studiedag (alle kinderen zijn vrij)
15 feb. bezoek Pieter Vermeulen museum
groep 1/2 C
16 feb. tekenlessen juf Ludie gr 5
16 feb. nieuwsbrief
20 feb. bezoek molen De Zandhaas gr 3
22 feb. bezoek boerderij Zorgvrij gr 3
23 feb. speelgoeddag gr 1/2
23 feb tekenlessen juf Ludie gr 6 en 7
24 feb. afsluiting expositie tekeningen Eric Coolen Expositie Eric J. Coolen van 13 – 23 febr. 2018 op
de Bosbeekschool.
24 feb. voorjaarsvakantie t/m 4 maart 2018
Van de directie
Studiedagen 29 januari en 14 februari 2018
De studiedag van 29 januari stond ’s morgens in
het teken van het analyseren van de Cito
resultaten. Alle teamleden hebben gekeken naar
de groepsoverzichten en a.d.h.v. deze resultaten
kijken ze ook naar hun eigen handelen. Op de
studiedag van 14 februari gaan we hiermee door.
Voor ons allemaal is het belangrijk om goed aan te
sluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen.
Het analyseren van de resultaten is een belangrijk
onderdeel daarvan, maar nog belangrijker is:
welke handelingen kan ik als leerkracht in mijn
klassenorganisatie veranderen om nog beter aan
te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de
kinderen, zodat de resultaten positief beïnvloed
worden de komende periode? Op 14 februari
kijken we op groepsniveau, op leerling- en op
schoolniveau. Samen zijn we verantwoordelijk
voor goed onderwijs!
Maandagmiddag stond in het teken van ons
toekomstig onderwijs. Hoe kunnen we de
kinderen meer betrekken bij hun onderwijs? Wij
denken dat dat mogelijk is door thematisch te
gaan werken op het gebied van de
wereldoriënterende vakken. Onze pijlers zijn niet
voor niets kwaliteitsgericht, ondernemend en

Eric Coolen is tekenaar van beroep. Hij heeft de
afgelopen periode diverse tekeningen over
Santpoort gemaakt. Ook de Bosbeekschool heeft
Eric prachtig getekend. Bijzonder blij zijn wij dan
ook, dat we echt kennis kunnen maken met de
tekenaar d.m.v. een bijzondere expositie over
Santpoort. Deze expositie is te bezichtigen vanaf
dinsdag 13 februari t/m vrijdag 23 februari 2018
van 08.15 uur – 18.00 uur in de Bosbeekschool.
(Helaas is de expositie niet in het weekend te
bezichtigen) De expositie is te bereiken vanaf het
speelplein van de Bosbeekschool. Alle kinderen,
ouders en buurtbewoners zijn van harte welkom
om deze expositie te bewonderen. Wij zijn trots
als cultuurschool in Santpoort-Noord dat we de
school open kunnen stellen voor de buurt. Vrijdag
23 februari sluiten we de expositie feestelijk af.
Vanaf 11.30 uur onthullen we het 1e exemplaar
van het Santpoorts kleur-, speel- en doeboek.

Onze kinderen hebben d.m.v. persoonlijke
tekeningen over de Bosbeekschool, een
bijzondere bijdrage geleverd aan deze speciale
uitgave! De tekenaar Eric Coolen zal aanwezig zijn
om de boeken te signeren! Het Santpoorts kleur-,
speel- en doeboek is dan ook te koop.

wensen de kinderen de komende periode alvast
veel succes! Laat zien wat je waard bent en je hebt
echt nog voldoende mogelijkheden om te werken
aan hetgeen je moeilijk vindt.

Vakantierooster / studiedagen schooljaar 20172018
Cito basisschool advies
Voorjaarsvakantie
24-02-18 t/m 04-03-18
De afgelopen week hebben alle kinderen van
Paasvakantie
30-03-18 t/m 02-04-18
groep 8 het definitief basisschooladvies gekregen. Meivakantie
27-04-18 t/m 13-05-18
Altijd een spannend moment. Het definitief
Tweede pinksterdag 21-05-2018
basisschooladvies wordt gegeven a.d.h.v. de Cito Zomervakantie
21-07-18 t/m 02-09-18
toetsgegevens, vanuit het leerling volgsysteem,
methodegebonden toetsen, het dagelijks werk in Studiedagen (alle kinderen zijn dan vrij) op:
de klas en de persoonlijke kenmerken, zoals het
Maandag 29 -01-2018
omgaan met huiswerk, samenwerken, motivatie
Woensdag 14-02-2018
etc. Het is voor ieder kind belangrijk om een VOVrijdag 13-04-2018
school te zoeken die bij hem/haar past. De
Woensdag 27-06-2018
komende dagen gaan der kinderen nog naar de
Vrijdag 06-07-2018
open dagen en begin maart moeten de kinderen
Donderdagmiddag 19-07-2018
zich hebben aangemeld bij de school van hun
Vrijdag 20-07-2018 calamiteitendag
eerste keuze. Wij wensen onze kinderen en
ouders heel veel succes en als tip geven wij nog
Vakantierooster OPO IJmond 2018-2019
mee: ga ook eens kijken onder schooltijd, dan
vakanties
ervaar je absoluut sfeer!
Herfstvakantie: 20-10-18 t/m 28-10-18
Nieuw chromebooks en ipads op de
Bosbeekschool.
We hebben een mooie investering gerealiseerd.
Op de Bosbeekschool is er een tweede kar met 20
chromebooks aangeschaft, die de groepen 3 t/m 8
kunnen gebruiken. Ook voor de groepen 1/2 zijn
er 9 ipads aangeschaft. De nieuwe divices worden
op dit moment Bosbeekproof ingesteld, zodat de
kinderen er zeer snel mee kunnen gaan werken.
Cito eindtoets groep 8 digitale afname.
Dit schooljaar wordt de Cito-eindtoets voor het
eerst digitaal afgenomen. De Cito-eindtoets is
adaptief en kan dus nog beter het resultaat
weergeven. Ook krijgen de kinderen meer tijd om
de eindtoets te maken, verdeeld over diverse
dagen. De digitale afname doet tevens meer recht
aan kinderen met een speciale onderwijsbehoefte.
De Cito-eindtoets wordt afgenomen vanaf 16 april
2018. Nu oefenen de kinderen al een paar keer
met het digitaal maken, maar ook daarnaast blijft
het gebruik van kladpapier een belangrijk aspect.
Als de Cito-eindtoets hoger uitvalt dan het
definitief basisschooladvies, dan moet de school
heroverwegen. Is de uitslag lager dan het
definitief basisschooladvies, dan verandert er
niets. Een gezonde spanning hoort erbij. Wij

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
Vanuit het team
De Nationale voorleesdagen 2018
Wat was het weer een gezellige week met al die
beroemdheden, ouders, bekenden, opa’s en
oma’s die kwamen voorlezen. Maar ook leerlingen
kwamen in andere groepen voorlezen.
Zo ook kinderen uit groep 3. Zij kwamen voorlezen
in groep 8a. Een groot succes!

Kinderen uit groep 4 kwamen voorlezen in
groep 5B

Voorstelling groep 4.
In Nederland is veel te zien. Zoals de Efteling en de
Nachtwacht. In de voorstelling vertelden we er
alles over. Twee mensen uit Amerika reizen heel
Nederland over om te zien hoe het hier is. Ze
komen langs het Rijksmuseum. De voorstelling
ging heel goed. Ik was standbeeld en schaatser. Er
zat zelfs een dans in. Mara groep 4.

Gezien op tv. De beroemde vader van Alec Russ.
Hij las voor uit “De Gruffalo”

Schaken
Zondag 4 februari zullen 10 leerlingen van de
Bosbeekschool meedoen aan het
schoolschaakkampioenschap Velsen. Zij hebben
onder leiding van Raimond Stappers en Otto Willig Groep 6 op bezoek bij Thijsse’s Hof
met veel enthousiasme vier vrijdagmiddagen flink
geoefend. Wij willen Raimond en Otto danken
voor hun inzet en we wensen de leerlingen veel
succes en vooral veel plezier bij het schaken.
Schoolvoetbaltoernooi
Leerlingen die mee willen doen aan het
schoolvoetbaltoernooi, dienen het
inschrijfformulier uiterlijk 7 februari bij de eigen
leerkracht ingeleverd te hebben. Bij de
samenstelling van de teams streven we ernaar om
de klassen zoveel mogelijk bij elkaar te houden.

Op donderdag 1 februari is groep 6 naar Thijsse’s
Hof geweest in het kader van natuuronderwijs.
Hoewel het winterpad heet, hebben we de
middag binnen doorgebracht met het kijken naar
vogels, het onderzoeken van veren en het tekenen
van snavels. Dat vogels heel verschillend zijn bleek
uit de vergelijking tussen de bosuil en de specht.

Daarvan mochten de kinderen opgezette
exemplaren grondig bekijken en zelfs aanraken.
Een groepje had het geluk een specht in het echt
te zien, verder waren er vinken, merels,
boomkruipers en boomklevers, duiven en allerlei
soorten mezen te zien. Groep 6 was heel
enthousiast en gemotiveerd de opdrachten aan
het maken.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag:
16 februari 2018.

