Nummer 16/datum: 8-4-2022
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- Zondag 10 april 10.30 uur Koffieconcert
- Schoolvoetbal (zie programma verderop in
deze nieuwsbrief)
- donderdag 14 april meisjes groep 6 FINALE
in het TELSTAR stadion 18.30 uur
- Vrijdag 15 april: Paasfeest
- Maandag 18 april: Pasen (alle kinderen zijn
vrij)
- Vrijdag 22 april: Koningsspelen
- Vrijdag 22 april: Nieuwsbrief

essentieel belang voor het leren. De leerlijn
executieve functie draagt ertoe bij de leerlingen
efficiënt, sociaal en doelgericht te leren handelen. De
leerlingen krijgen eigenaarschap over het eigen
leerproces en ontwikkelen het reflectief vermogen.
De executieve functies zijn dus enorm belangrijk voor
het leren, voor het gedrag en voor de manier waarop
kinderen hun doelen bereiken. Deze week is er in alle
groepen meteen gestart met het oefenen van deze
vaardigheden. Dit gebeurt de komende tijd in kleine
stapjes.

Vanuit de directie:
Koffieconcert zondag 10 april 10.30 uur

Op deze afbeelding ziet u het model ‘Executieve
Vaardigheden in het onderwijs’. Dit model gaat uit
van 6 hoofdvaardigheden.
Aanmelden en inschrijven nieuwe leerlingen
Ouders of nieuwe buurtbewoners oriënteren zich
vaak op een basisschool als de kinderen ongeveer
twee jaar oud zijn. Ouders worden uitgenodigd voor
Komt u ook?
een kennismakingsgesprek en een rondleiding op
school. Het ervaren van de sfeer in school is daarbij
Studiedag 30 maart
een belangrijk, naast de informatie over ons
Op woensdag 30 maart heeft het team een studiedag
onderwijs, ons pedagogisch klimaat en ons
gehad over de ontwikkeling van de executieve
cultuuraanbod. Bij een aanmelding van een nieuwe
functies. We hebben ons verdiept in de
hersenfunctie, onder-/overprikkeling en het werken leerling reserveren wij een plekje. Wij werken niet
met een wachtlijst. Het is fijn voor ouders en school
met de leerlijn executieve functies.
als de inschrijving tijdig geregeld is. Zit uw kind al bij
Executieve functies zijn een verzamelnaam voor de
ons op school, maar heeft u het jongere broertje of
vaardigheden die we nodig hebben om onze doelen zusje nog niet ingeschreven, dan is dat mogelijk door
te kunnen bereiken. Deze vaardigheden zijn van
het aanmeldformulier te downloaden vanaf onze site.

U ontvangt van ons een kaartje dat uw kind is
Groen schoolplein
aangemeld en later nemen de groepsleerkrachten
contact op met de ouders om het wennen en de start
af te stemmen met elkaar. Tijdige inschrijving geeft
ons een duidelijk beeld van het te verwachten aantal
leerlingen, dat is weer belangrijk voor bijvoorbeeld de
formatie.
Groep 7 op bezoek bij het verzorgingstehuis Huis ter
Hage
Afgelopen donderdag zijn wij met groep 7 naar
verzorgingshuis Huis ter Hage geweest. Dit was een
enorm succes en de kinderen hebben samen met de
ouderen prachtige paaseieren versierd. De leuke en
grappige gesprekken tussen jong en oud waren erg
interessant, ook al werden sommige dingen wel een
aantal keer herhaald...
De geschilderde eieren staan nu in de ramen van het
verzorgingshuis. Al met al was het een hele gezellige
dag voor zowel de kinderen als de ouderen.

In maart is op ons schoolplein een walnotenboom
(Juglans regia) geplant vanuit het Lokaal Klimaat
Akkoord Duurzaam Velsen. De gemeente Velsen
belooft op het platform Velsengoedbezig.nl dat ze
voor elk duurzaam initiatief dat helpt CO2 besparen,
één boom plant. Zo wil de gemeente de CO2-reductie
in Velsen versnellen. "De eerste groep bomen

wilden we graag op schoolpleinen planten. Om
jullie zo een stapje verder te helpen richting een
groen schoolplein."
Waarom is deze boom geplant?
Velsen moet, net als de rest van Nederland, in 2030
55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Het Lokaal
Klimaat Akkoord Duurzaam Velsen heeft als doel de
CO2-reductie te versnellen. Hoe? Door inwoners,
ondernemers en organisaties met elkaar te verbinden
via Velsengoedbezig.nl. Op deze website kan iedereen
in Velsen zijn initiatieven indienen die helpen CO2 te
besparen. Voor elk initiatief dat op dit platform staat,
planten we één boom. Deze boom haalt CO2 uit de
lucht, waardoor we de CO2-reductie kunnen
versnellen. Zo gaan we samen voor een Duurzaam
Velsen!
Velsengoedbezig.nl
Op Velsengoedbezig.nl staat nu voor elke school een
foto samen met de naam van de initiatiefnemer. Die
persoon heeft ervoor gezorgd dat jullie een boom
kregen.

U mag ons altijd steunen in het realiseren van ons
groene schoolplein. U kunt uw financiële bijdrage
overmaken op rekeningnummer
NL21RABO0342243128 op naam van Stichting
Vrienden van de Bosbeekschool onder vermelding
van bijdrage/gift groen schoolplein Bosbeekschool.

Vrijdag 15 april vieren we op de Bosbeekschool het
Paasfeest!
We beginnen met een paasontbijt in de klas. Vandaag
hebben de kinderen in de klas het ontbijt-lootje
getrokken en ze weten nu wie ze met het paasfeest
mogen verrassen met een heerlijk ontbijt! In de klas
hebben de kinderen een paasmandje/ paasbakje
geknutseld waar het paasontbijt voor de klasgenoot
in gedaan wordt.
Na het ontbijt gaan we op vossenjacht!
De groepen 1/ 2 gaan op vossenjacht in het bos. De
Kinderen uit groep 7 zijn de vossen in het bos.
De groepen 3 t/m 6 gaan op vossenjacht in het dorp.
De kinderen uit groep 8 zijn de vossen in het dorp.
Goed opletten of je de paashaas tegen komt! Wij
hebben er al zin!
De kinderen mogen deze ochtend hun eigen 10:00uurtje meenemen.
Schoolvoetbaltoernooi
Afgelopen week is er sportief gestreden voor een
plek in de volgende ronde van het voetbaltoernooi.
De jongens van groep 8 wisten na een zinderend
slotstuk van hun wedstrijd door te dringen tot de
halve finale. De meisjes van groep 7 hebben tijdens
hun halve finalewedstrijden gestreden als
leeuwinnen, maar zijn helaas niet door naar de finale.
De meisjes van groep 6 hebben overtuigend wel een
plek in de finale bemachtigd. De jongens uit groep 5
en 6 zagen hun wedstrijden helaas twee keer
uitgesteld worden vanwege de natte velden.
Te spelen wedstrijden
Maandag 11 april: jongens groep 5 (tijden
waarschijnlijk 16.00 en 17.10)
Maandag 11 april: jongens groep 6 (tijden
waarschijnlijk 16.00 en 16.35)
Indien groep 5 of groep 6 poulewinnaar wordt, dan is
de halve finale op dinsdag 12 april (16.35 en 17.10)
Dinsdag 12 april: jongens groep 8 (halve finale) 16.35
en 17.10
Donderdag 14 april meisjes groep 6 FINALE in het
TELSTAR stadion 18.30

Badminton
Wat ’n toppers zijn het… De kinderen hebben
genoten van het badmintontoernooi en de
prijzenkast is opnieuw gevuld. Vanuit alle kanten
hoorden we hoe gezellig het was in de sporthal. Wat
fijn dat het weer allemaal georganiseerd kon worden
en dank jullie wel voor de aanmoedigingen en de
begeleiding.

Avondvierdaagse
Dit jaar wordt de avondvierdaagse in de laatste week
van juni gelopen. Het startpunt is in Velserbroek. De
data zijn: 28, 29, 30 juni en 1 juli. Helaas is groep 8
dan op kamp, maar hopelijk zijn er genoeg andere
sportievelingen om aan dit gezellige evenement deel
te nemen. De inschrijving volgt na de meivakantie.
Proces de nieuwe schoolweek
Om het proces rondom het thema "toekomstig
lerarentekort" goed te blijven volgen, is het handig
om regelmatig even op de volgende site te kijken: De

nieuwe schoolweek – De nieuwe schoolweek
Ook zijn de resultaten van het
haalbaarheidsonderzoek en het verdiepend
onderzoek op deze site zichtbaar.
Één ding is zeker: ook bij ons is het nu al lastig om bij
ziekte of uitval de groepen zo goed mogelijk te
bemensen. Wij willen de kwaliteit en de continuïteit
zo goed mogelijk borgen, nu en ook in de toekomst!

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 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 22 april 2022!

