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Van de directie
naschoolse talentenklas heeft laatst een
Cito Eindtoets groep 8
prachtige tentoonstelling gemaakt waarbij
ouders en familieleden op een
Afgelopen week heeft de school de uitslag van de
ondernemende manier samen met de
Cito eindtoets ontvangen. De uitslagen zijn nog
kinderen konden genieten van alle
niet per post ontvangen en die verwachten wij
komende week. Zodra deze bekend is ontvangt u prachtige werkstukken of zelf even konden
deze z.s.m. Ons groepsgemiddelde was 537,9. Het ervaren hoe het is om een aquarel te maken.
Daarnaast gaan alle groepen regelmatig op
landelijk gemiddelde is 537,2. We zitten dit
uitstapje o.a. naar de Ruïne van Breederode,
schooljaar boven het landelijk gemiddelde. Een
landgoed Beeckestijn, Boerderij Zorgvrij en
mooi resultaat. Ook kijken we of de individuele
diverse musea. Speciale dank voor onze
uitslag past bij het gegeven schooladvies. Mocht
er een verschil naar boven in zijn, dan moeten wij interne cultuur coördinator juf Gerry
het basisschooladvies heroverwegen. Daarnaast
Eussen. Zij inspireert het team en
analyseren wij de resultaten van de Cito eindtoets onderhoudt veel contacten met de diverse
en nemen we de aandachtspunten mee in het
instellingen. Samen realiseren wij als team
jaarplan 2017-2018. De resultaten en de analyse
een mooi aanbod op het gebied van kunstdelen we tevens met de MR. Wij feliciteren alle
en cultuur. Woensdag 31 mei zal, tijdens de
kinderen en ouders van groep 8 met dit behaalde ICC netwerkbijeenkomst, de uitslag bekend
resultaat en danken de teamleden voor hun
worden gemaakt en hopen wij dé
persoonlijke bijdrage.
Cultuurschool Noord-Holland 2017 te zijn.
Op onze site zal binnenkort een filmpje te
Bosbeekschool genomineerd voor
zien zijn, waarop we een mooi beeld geven
Cultuurschool Noord-Holland 2017
over ons kunst- en cultuur onderwijs.
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Verheugd en ook trots zijn we nu al op de
nominatie ‘Cultuurschool Noord-Holland
2017’. Ons cultuurbeleid (Al onze kinderen
een kwalitatief goed en breed aanbod
bieden op het gebied van
talentontwikkeling en cultureel erfgoed) is
al duidelijk zichtbaar op de Bosbeekschool.

De vijfde ziekte
Deze week is bij twee kinderen (uit gr. 1 en gr. 4)
de vijfde ziekte op school geconstateerd. Het
besmettingsgevaar is voorbij maar voor zwangere
vrouwen en volwassenen, die deze kinderziekte
nog niet hebben gehad, wel een belangrijk signaal.

Conciërge gevraagd
Kent u iemand, die kleine (technische) en lichte
ondersteunende werkzaamheden kan verrichten
en die volgend schooljaar tegen een
vrijwilligersvergoeding daar ook wat tijd (in
overleg) in wil steken? Dan kan diegene zich altijd
even melden bij de schoolleiding.

Schoolreisje groep 3 en groep 4
Dinsdag 1 mei was het dan eindelijk zover:
schoolreisje voor de groepen 3 en 4.
Na een busreis van een klein uur kwamen we aan
in het vogelpark Avifauna. De kinderen gingen
eerst in groepjes een speurtocht door het park
doen. Hierbij konden ze ook de Loripapegaaien
voeren. Erg spannend was het wel als al die
vogels, met hun scherpe nagels, op je armen
gingen zitten.
Na de lunch kon er nog genoten worden van de
speeltuin. Hierbij werden de trekstoelen, de hele
hoge glijbanen en het spookhuis druk bezocht.

De Vreedzame School
Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij
de trekstoelen

We willen graag dat de kinderen zich verbonden
voelen met de klas en de school.
Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven
dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de
kinderen taken en verantwoordelijkheden.
Binnen de school is afgesproken waarover de
kinderen mee mogen denken en beslissen.

lekker spelen in het water

Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas
en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn
dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de
klas gebeurt.
Een steentje bijdragen gaat ook over het
uitvoeren van taken binnen de klas en de school.
Dat begint bij het uitvoeren van opgedragen taken
en mondt uit in het werken met
klassencommissies. Bij een opgedragen taak gaat
het om een soort corveetaak. De kinderen zijn
verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van die
taak. Een klassencommissie gaat verder. Een
klassencommissie bedenkt zelf wat ze doet, regelt
de organisatie en voert uit. Zij kan zich
bijvoorbeeld bezig houden met de inrichting van
de klas. De klassencommissie presenteert aan de
hele klas wat ze gedaan heeft of doet een
voorstel. De leerkracht is uiteraard op de
achtergrond aanwezig. Wilt u meer weten over De
Vreedzame School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl!

spanning voor het spookhuis
Daarna was er een vogelshow te zien. Er werd van
alles verteld over deze vogels en ze kwamen vlak
over hoofd vliegen.

deze vogel nam de donaties
aan.

Groep 8 was vandaag op reis naar Marokko
Middels een doe-tentoonstelling hebben we
kennis gemaakt met de cultuur en de gewoontes
van Marokko. Het was een mooie belevenis in
het Tropenmuseum. Hierbij een leuke impressie
Bedankt alle ouders die mee zijn geweest. Het was van ons bezoek. Hierbij het filmpje van het Tropenmuseum.
geweldig!
http://www.ziezomarokko.nl/lipdub/showLipdub
Vanuit de MR
.php?id=final_20170518_142056.mp4
Beste ouders,
Naar aanleiding van onze laatste oproep voor
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op:
een nieuw lid, kunnen wij u mededelen dat
donderdag 1 juni 2017
Eelco Smit (ouder) de plek van Wouter van de
Horst heeft ingenomen in de MR. Om een goede
overdracht te verzorgen, hebben wij Wouter
bereid gevonden om ons tot aan de zomer te
blijven adviseren. Dit betekent dat Wouter geen
officieel lid meer is van de MR, maar dat wij nog
wel van zijn ervaring gebruik kunnen maken.
Wij zijn als MR erg blij met deze extra
ondersteuning.
Voor meer informatie over de activiteiten van
de MR kunt u altijd kijken op:
Na de vogelshow was er nog even tijd om het park
door te lopen of te spelen in de speeltuin. Na een
verkoelend ijsje gingen we de bus in terug naar
school.

https://bosbeekschool.nl/ouders/medezeggens
chapsraad/.
Heeft u een suggestie of bent u benieuwd naar
de activiteiten van de MR? Dan is het ook altijd
mogelijk om aan te schuiven bij het openbare
deel van de vergadering van de MR. De volgende
MR vergadering vindt plaats op 27 juni 2017. De
data van vergaderingen in het schooljaar
2017/18 zullen aan het begin van het nieuwe
schooljaar op de website worden geplaatst.
Eelco Smit, nieuw MR-lid oudergeleding:
Ik ben Eelco Smit, vader van Tessa die op dit
moment in groep 3 zit. Ik woon samen met mijn
vrouw Laura, Tessa en onze tweede dochter
Anne (3 jaar) sinds 2,5 jaar in Santpoort Noord.
Aangezien ik overdag niet veel tijd heb om te
helpen op school heb ik besloten mij op te geven
voor de MR om zo toch iets te kunnen doen. Ik
vind het erg leuk dat ik sinds 6 weken in de MR
zit en ik kijk er naar uit om met de andere MR
leden van de ouder en leraren geleding een
bijdrage te kunnen leveren aan een prettige,
inspirerende en vellige leeromgeving voor onze
kinderen.

