Nummer 13/datum: 18-2-2022
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- 21 t/m 25 februari voorjaarsvakantie
- Vrijdag 4 maart rapporten mee
- Vanaf 7 maart t/m 18 maart
rapportgesprekken
- Woensdag 9 maart Kinderdebat Gemeente
Velsen
- Donderdag 10 maart, 13.30 uur Feestelijk
activiteit op het schoolplein. De
leerlingenraad ontvangt van de gemeente
Velsen een boom voor op het schoolplein.
Tevens kick-off definitieve schets vergroenen
schoolplein.
- Vrijdag 11 maart nieuwsbrief
- Woensdag 16 maart Gemeenteraad
verkiezingen
Vanuit de directie:
Corona
De meeste coronamaatregelen mogen versoepeld
worden na de voorjaarsvakantie. De anderhalve
meter maatregel en het verplicht dragen van een
mondkapje komen te vervallen. Wel blijven wij
regelmatig onze handen wassen en blijven wij het
advies geven om een zelftest af te nemen bij lichte
klachten. Bij een positieve uitslag blijven we nog altijd
thuis.

een concept bedacht, dat wij graag willen
uitproberen. Om de rust in de gang te behouden bij
het naar binnenkomen om 8.15 uur en om 13.15 uur,
hebben wij een rooster gemaakt.
In het rooster kunt u zien wanneer u met uw kind mee
naar binnen mag. De les begint om 8.30 uur en 13.30
uur. Op tijd beginnen is voor ons en voor de kinderen
belangrijk en wij verzoeken u daarom de klas tijdig te
verlaten.
Wij verheugen ons er enorm op om u weer te zien!
Ouders in de klas rooster:
Week 9: 1/2a
Week 10: 1/2b
Week 11: 1/2c
Week 12: 1/2a
Week 13: 1/2b
Week 14: 1/2c
Week 15: 1/2a
Week 16: 1/2b
Met vriendelijke groet,
De collega’s van de groepen 1/2.

Komende formatie: schooljaar 2022--2023
Begin maart is het eerste formatiegesprek tussen de
directie van de Bosbeekschool en het bestuur van
OPOIJmond.
Hierin worden de kaders verduidelijkt en de wensen
vanuit de school besproken. Een belangrijk kader is 1
De school is na de vakantie weer toegankelijk voor de leerkracht (1 fte) op 27 leerlingen, uitgaande van het
kinderen en ouders. De gescheiden in- en uitgangen aantal leerlingen dat wij verwachten op 1 oktober
bevallen ons goed, maar we verplichten dit na de
2022.
vakantie niet meer. Wel houden wij de kleuteringang Vervolgens kijken wij intern naar onze formatie
speciaal voor de kinderen van groep 1/2.
mogelijkheden (aantal groepen en aantal leerlingen
per groep). Het uitgangspunt is altijd dat wij goed
Hieronder nog een speciaal verzoek voor de ouders
onderwijs willen geven aan álle kinderen.
van de kinderen van groep 1/2:
Beste ouders van de kleuterbouw,
De afgelopen periode hebben we ervaren dat de
kinderen goed zelfstandig naar binnen kunnen
komen. Maar wij vinden het ook heel fijn om u weer
in de klas te mogen ontvangen. Daarom hebben wij

De afgelopen jaren zijn wij ‘licht dalend’ in
leerlingaantal. Dat kan dus betekenen dat wij een
groep minder kunnen formeren en dat wij mogelijk
combinatiegroepen of een grote groep leerlingen met
extra ondersteuning moeten formeren.

Tegenwoordig is een groep van ruim 30 kinderen
geen uitzondering meer in onderwijsland. Ook wij zijn
goed bekend met grotere groepen, en hebben hier
positieve ervaringen mee. Het formatieplaatje
bepalen wij jaarlijks vanuit het team en delen wij met
de MR.
Als school kun je nooit garanderen dat bijvoorbeeld
de twee kleine groepen 4 en de twee kleine groepen
5 zo blijven tot en met leerjaar 8. Afgelopen jaar
hebben wij die keuze gemaakt vanwege de gevolgen
van corona en het digitaal onderwijs en de tijdelijke
extra financiële mogelijkheden, die de school
daarvoor ontvangen heeft. Dat bekijken we jaarlijks
opnieuw!
Wij communiceren het uiteindelijke plaatje
tegelijkertijd met alle ouders. Wij realiseren ons dat
wij het nooit voor iedereen goed kunnen doen, we
gaan wel altijd voor het hoogst haalbare.

Kinderdebat 9 maart in de schouwburg
Een afvaardiging van de leerlingenraad zal meedoen
met het kinderdebat dat georganiseerd wordt door
de gemeente Velsen. Dit debat wordt op woensdag 9
maart gehouden in de schouwburg. De groepen 6, 7
en 8 hebben onderwerpen aangedragen om te delen
met de wethouders of raadsleden van de gemeente.

Enkele onderwerpen die door de kinderen genoemd
zijn:
- Een veilige schoolomgeving; een fietspad
langs de Wüstelaan en de Burgemeester
Enschedélaan, een zebrapad in de buurt van
de school en brede stoepen om veilig op
school te komen.
Personele zaken: Vervanging juf Lieke
- Een groenere en duurzamere leefomgeving;
De komende periode zal de vervanging voor juf Lieke,
een groener schoolplein, meer speelplezier.
vanwege haar zwangerschap, als volgt geregeld
- Gezond eten goedkoper en ongezonde
worden:
dingen duurder maken om een gezonde
Juf Lisette zal op donderdag voor groep 5B staan en
leefstijl te stimuleren.
juf Marjolein zal op vrijdag voor groep 5B staan.
- Meer vuilnisbakken, minder zwerfvuil.
- Veilige speelplaatsen; cameratoezicht bij
Wij blijven zoeken naar een invaller.
speelplaatsen om vandalisme te voorkomen.
De volgende link mag u vanzelfsprekend delen:
- Gezamenlijke activiteiten om eenzaamheid
Leerkracht groep 5 - De Bosbeekschool - OPO IJmond
bij ouderen te bestrijden, maar ook meer
bankjes voor de oudere mensen uit de buurt.
Het lerarentekort
Ook op onze school zijn de gevolgen van het
De gemeenteraadsverkiezingen zijn een week later.
lerarentekort voelbaar. Vaak kunnen we de tijdelijke In onze school kan er op woensdag 16 maart gestemd
afwezigheid van een collega nog intern oplossen,
worden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen
maar dan vragen wij extra inzet van een
meedenken en hun gedachten delen met anderen.
onderwijsassistent, duo – collega’s, IB-er of directeur Dit zijn mooie ervaringen in het kader van
en blijven andere werkzaamheden liggen.
burgerschap.
Het geven van onlineonderwijs is dan tegenwoordig
wel een optie, maar wij gaan en staan voor fysiek
Leespromotie groep 7
onderwijs.
Momenteel zijn de stichtingen Fedra, Atlant en
OPOIJmond verschillende opties aan het
onderzoeken als mogelijke oplossing voor het
lerarentekort. De afgelopen maanden zijn er diverse
klankbordgroepen aan het werk gegaan om hierover
na te denken. U kunt op de site
www.denieuweschoolweek.tv het proces volgen en
antwoorden vinden op de vele vragen die misschien
bij u leven.

Groep 7 heeft het boek ‘Juffrouw Hendriks De Vloek
van de Ruïne van Brederode’ over de geschiedenis
van de Ruïne van Brederode aangeboden gekregen.
Er is vanuit de ruïne via een videoverbinding
voorgelezen. Door de bijpassende beelden kwam de
geschiedenis tot leven!

Expositie Kunstklas
Een aantal leerlingen heeft zich verder bekwaamd in
teken- en handvaardigheidstechnieken onder leiding
van onze vakdocent beeldende vorming, Judith
Zwaan. Deze leerlingen van de kunstklas hebben
afgelopen vrijdag hun werk kunnen exposeren voor
ouders, grootouders en andere belangstellenden.
Voor de (corona)veiligheid was een unieke
expositievorm gekozen. Iedere kunstenaar mocht een
eigen raam inrichten zodat de belangstellenden
buiten op veilige afstand het werk konden
bewonderen. De leerlingen vertelden vol trots over
de door hen geleerde technieken. Het resultaat
mocht er zijn!
Na de krokusvakantie start een nieuwe kunstklas.
Belangstellenden die nog geen formulier ingeleverd
hebben of een reactie per mail hebben gegeven,
kunnen dit alsnog doen via
gerry.eussen@opoijmond.nl

Groen schoolplein/ behandeling kastanjeboom

Afgelopen zomer hebben we helaas een
kastanjeboom moeten laten kappen vanwege de
kastanje bloedziekte. De drie bomen op ons
schoolplein gaven een prachtig dorps beeld en ons
logo met de drie bomen verbeeldt de
ontstaansgeschiedenis van de Bosbeekschool.
In ons plan rondom het realiseren van een groen
schoolplein planten we in ieder geval een nieuwe
boom terug.
De tweede kastanjeboom heeft helaas ook last van
de kastanje bloedziekte. De kastanje bloedziekte is
een bacterie die het voedingsgestel van de boom
aantast (bast- en houtvaten), maar door deze te laten
behandelen, proberen we de prachtige boom te
redden. Er zijn in heel Nederland maar drie bedrijven
die deze behandeling uit kunnen voeren. De boom
heeft twee dagen lang een warmtebehandeling (van
ruim 40 *C) gekregen. Hierdoor wordt de bacterie

gedood en daarna herstelt de natuurlijke
voedingsloop zich weer. Of de behandeling geslaagd
en de patiënt gered is, moet in de komende periode
blijken.
De gemeente Velsen geeft alle scholen een boom
cadeau om het Co2 gehalte terug te dringen. Deze
feestelijke activiteit vindt plaats op donderdag 10
maart om 13.30 uur op het schoolplein. De kinderen
van de leerlingenraad ontvangen en planten die
middag het cadeau van de gemeente. Tevens is dit
moment de kick-off van het definitief ontwerp voor
een nieuw groen schoolplein. U bent van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Dit mooie initiatief past in ons toekomstig
Bosbeekplein 2.0. Op 10 maart onthullen we ons
definitieve plan. Wij hebben ons plan en proces
beschreven op de site van Duurzaam Velsen:
Bosbeekplein 2.0 | Duurzaam Velsen
(velsengoedbezig.nl)
U mag ons altijd steunen! U kunt uw financiële
bijdrage storten op rekeningnummer
NL21RABO0342243128 op naam van Stichting
Vrienden van de Bosbeekschool onder vermelding
van bijdrage/gift groen schoolplein Bosbeekschool.
We houden u op de hoogte.
Basketbaltoernooi
De laatste zondag van de vakantie, op zondag 27
februari doet onze school met 1 team mee aan het
basketbaltoernooi in sporthal IJmuiden-Oost. De
eerste wedstrijd is om 11.00 uur. Publiek is van harte
welkom!
Voetbaltoernooi
Onze school doet met 6 (!) teams mee aan het
voetbaltoernooi. Het toernooi start op 14 maart en
duurt een maand. Hoe verder een team komt, hoe
langer het meespeelt. Het streven is om de
wedstrijden op maandag, dinsdag en woensdag te
houden.
Het schema is een week voor aanvang bekend en
wordt dan zo snel mogelijk gedeeld. De spelers
krijgen nog een Bosbeektenue te leen. We willen de
ouders bedanken die zich opgegeven hebben als
coach. En ook bij dit toernooi geldt: publiek is van
harte welkom op de sportvelden van Schoonenberg.

Virtuele toer Bosbeekschool

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
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
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
Het team van de Bosbeekschool wenst iedereen
Een fijne voorjaarsvakantie…

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 11 maart 2022!

