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kind met plezier oefenen.
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Thema-avond: inloop vanaf 19.45u Voorlezen
Speelgoedochtend gr. 1/ 2 A en B U leest het stuk niet te snel, maar vloeiend voor.
Uw kind wijst het woord dat gelezen wordt aan.
Start vakantie om 12.15u
Weer naar school
Les ‘dode hoek’ gr. 7
Nieuwsbrief 14
Rapport 2 mee
Voorstelling ‘Omgaan met geld’
gr. 7 in Schouwburg Velsen
10 minuten gesprekken
Studiemiddag: leerlingen 12.15u
vrij
10 minutengesprekken
excursie groep 1/ 2 B
boerderij “Schoterhoeve”
Start schoolvoetbaltoernooi
MR vergadering
excursie groep 1/ 2 A boerderij
“Schoterhoeve”.
Bezoek Zee- en Havenmuseum
Gr. 5
Paasviering
Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag
Start schoolproject ‘Sprookjes’

Van de directie

Koorlezen
Daarna leest u met uw kind de tekst samen
hardop (koorlezen). U praat zachtjes, en vooral
ondersteunend. Uw kind wijst met de vinger het
woord aan.
Het nut van voorzeggen
Het voorzeggen van het woord is erg belangrijk.
Het tempo blijft erin en het kind kan op toon
blijven lezen. Het voorzeggen geeft een veilig
gevoel, omdat uw kind zich gesteund voelt. Dat
komt het zelfvertrouwen ten goede en daarmee
ook het lezen.
Zelfstandig lezen met ondersteuning
Daarna leest uw kind de tekst hardop voor. U wijst
aan en bepaalt daarmee het tempo waarin
gelezen wordt. Het lezen moet vloeiend en op
toon gaan. Als uw kind aarzelt of hakkelt bij een
woord, zegt u het woord voor.
Bemoedig uw kind door bijvoorbeeld geen
aandacht te besteden aan gemaakte fouten.
Benadruk juist wat goed gaat.

Tevredenheidspeiling
Wilt u er nog aan denken om de
tevredenheidsenquête in te vullen?
Wij signaleren dat veel kinderen thuis niet meer of
Wij stellen uw mening zeer op prijs. De
te weinig oefenen met lezen. Om vaardig te
sluitingsdatum is 24 februari.
worden in het vlot lezen moeten de kinderen
‘kilometers maken’. Dat betekent dat het voor uw
Met vriendelijke groet,
kind ook belangrijk is om thuis met u samen te
Erna Heijnis
oefenen. Een goede beheersing van technisch
Schoolleider RDO van de Bosbeekschool
lezen is een basisvoorwaarde om het begrijpend
en studerend lezen onder de knie te krijgen. Uw
kind kan deze vaardigheid verkrijgen door te
oefenen. Oefenen hoeft niet saai te zijn. Laat uw
Beste ouders en/of verzorgers,

Van het team
Kleutergroepen:
Indien u thuis nog plastic tasjes heeft, dan willen
wij ze graag hebben. Ook hebben we een tekort
aan reservekleding bij ‘ongelukjes’.
Indien u dit nog heeft dan zijn wij er heel blij mee.
Muziekles bij de kleuters:
Woensdag 17 februari hebben de beide
kleutergroepen weer muziekles gehad van Jantje
v.d. Wurff.
We hebben stemoefeningen gedaan,
buikademhaling geoefend, ritmes geklapt en
natuurlijk ook met elkaar gezongen.
Het was weer een ‘feestje’ 

Hallo, ik ben Jesslyn en
ik vond het heel leuk in
het Pieter Vermeulen
Museum. Ik zag
allemaal dieren en
skeletten. En ook een
opgezette vos, zwanen
en haaientanden. We
gingen potten in elkaar
zetten. In een bak met
zand mochten we met
een schepje van een
echte archeoloog graven naar bijzondere
vondsten.
Van de MR
Thema avond
U komt toch ook 24 februari op onze thema avond
‘Social Media en kinderen’? En wilt u ook de
enquête invullen via deze link?
www.formdesk.com/themapresentaties/
bosbeekouders.

Project ‘Bijzondere Vondsten’
In groep 4 zijn we bezig met het erfgoedproject
“Bijzondere Vondsten”. In de klas hebben we
hierover verschillende opdrachten gemaakt en
donderdagmiddag 11 februari mochten we een
bezoek brengen aan het Pieter Vermeulen
Museum.
Sarah heeft over dit
bezoek een stukje
geschreven:
Wij zijn met onze klas
naar het Pieter
Vermeulen Museum
geweest en we kregen
een rondleiding. We
hebben een pot in elkaar
gezet en hebben in een
bak met zand naar oude spullen gegraven. En we
zagen allemaal opgezette dieren: een krokodil, een
schildpad en een zeepaardje. Het was heel leuk en
helaas was de tijd heel snel om.

Beste ouders/verzorgers,
U heeft ons waarschijnlijk de laatste jaren
regelmatig op het schoolplein zien staan om
kinderen op te halen. Bij deze willen wij ons graag
officieel aan u voorstellen.
Wij zijn Carmen en Yvet en wij werken voor de
buitenschoolse opvang van Kinderopvang Dikke
Maatjes.
Onze locatie is gevestigd aan de Kerkweg 8 in het
mooie Santpoort-Noord en biedt ruimte aan
maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12
jaar.
Zodra de kinderen door ons van school zijn
opgehaald, wordt er in de groep gezamenlijk fruit
gegeten, wat gedronken en nagepraat over de
dag.
Iedere dag bieden wij activiteiten aan, waarbij
plezier en enthousiasme voorop staat : creatieve
knutsels , koken en bakken, workshops en onze
danspedagoge komt 2 keer per maand langs om

danslessen te geven.
Wij geven de kinderen veel vrijheid om zelf met
ideeën te komen. De kinderen zijn niet verplicht
om mee te doen met de aangeboden activiteiten,
maar wij waken er wel voor dat kinderen zich niet
zullen vervelen en met plezier naar de opvang
komen.
In de schoolvakanties zijn kinderen van 8.30-18.30
uur welkom en maken we gebruik van onze Dikke
Maatjes Bus. We gaan “er op uit “met de bus en
proberen dit 2 keer per week te doen. We gaan
bv. Naar kinderboerderij Zorgvrij, NEMO, de
Veilige Haven, Haarlemmermeerse Bos, Artis.
Op dit moment hebben wij nog plaats beschikbaar
op onze BSO (buitenschoolse opvang) op
maandag, dinsdag en donderdag.
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan geven wij u graag
een rondleiding op onze locatie.
Voor meer informatie kunt u naar onze website:
www.dikke-maatjes.nl of kunt u contact met ons
opnemen via info@dikke-maatjes.nl of ons
telefonisch benaderen 023-5265333.
Wie weet tot ziens bij Kinderopvang Dikke
maatjes.
Groetjes Carmen en Yvet, namens het Team Dikke
Maatjes

