Nummer 17 / datum: 21-4-2016
Kalender
April
Vr

Mei
Ma
Do
Di
Wo
Do
Ma
Di
Wo
Do
Vr

22

9
12
17
18
19
23
24
25
26
27

Koningsspelen
Gr. 1-4 naar Speeltuin
Gr. 5-8 naar strand IJmuiden
Start meivakantie 12.15u
Weer naar school
Bibliotheek gr. 4
Schoolreisje kleuters
Naar Zorgvrij gr. 5
Schoolreisje gr. 3 en 4
Peanut toernooi gr. 7
Start Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse

Van de directie
Beste Ouders,
Verleden week hebben wij de eerste
podiumoptredens gehad in ons nieuwe gebouw.
Wij zijn zeer trots op het hetgeen onze leerlingen
hebben laten zien: veel mooie en creatieve dansen muzikale voordrachten.
Wij zijn van plan om vanaf volgend schooljaar
deze optredens een vast onderdeel te laten
worden van ons lesprogramma.

het opruimen van dit afval. Tevens zullen we na de
zomervakantie samen met de gemeente en de
Beesten Bende, een organisatie die zicht richt op
het veilig en schoonhouden van de omgeving door
kinderen, een actie starten om kinderen bewust te
maken van het netjes houden van hun omgeving.
Op vrijdag 22 april, na de Koningsspelen, start de
vakantie. Ik wens u namens het gehele team een
hele fijne vakantie!
Met vriendelijke groet
Erna Heijnis
Schoolleider RDO van de Bosbeekschool

Leerplichtwet
Hieronder staan nogmaals de regels, die door de
Leerplichtwet zijn vastgelegd. Regelmatig zijn er
ouders die denken dat de school deze regels heeft
vastgesteld, maar dat is niet juist.
De school moet zich, net als de ouders, houden
aan deze leerplichtwet. Als wij toestemming voor
verlof geven en dit valt niet onder de wettelijke
kaders, dan kunnen wij ook beboet worden.

Controle op luxe verzuim
De leerplichtambtenaren in de regio Midden- en
Zuid- Kennemerland hebben met elkaar
afgesproken om controles uit te voeren op het
zogenaamde luxe verzuim. Dit is het ongeoorloofd
verzuim voorafgaand of aansluitend op een
vakantie waar geen toestemming voor is verleend
door de directeur van de school.
Wij willen hierbij de Ouderraad bedanken voor de
Bij de controles worden ook ziekmeldingen
financiële bijdrage. Hierdoor was het mogelijk dat
gecontroleerd met een huisbezoek.
meester Jantje en juf Aga extra ondersteuning
konden bieden tijdens de voorbereiding en de
Voor een verlofaanvraag voor extra vakantie
afsluiting van het Sprookjes project.
gelden de volgende regels.
Zwerfafval
Wij bemerken dat er veel zwerfafval rondom de
school ligt. Wij hebben bij de gemeente Velsen het
verzoek ingediend voor 5 afvalgrijpers, zodat we
met de leerlingen hier een actie op kunnen zetten.
Wij hebben 5 grijpers, vuilniszakken en hesjes
gekregen. We gaan na de meivakantie starten met

Vakantieverlof vanwege het beroep van één van
de ouders
Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich
houden aan de vakantieperiodes die zijn
vastgesteld. Vrij of extra verlof opnemen voor de
vakantie, het verlengen van een vakantie of een
korte vakantie tussendoor mag niet.

Dit kan alleen als de leerling door de specifieke
aard van het beroep van (één van) de ouders niet
binnen de schoolvakanties met hen op vakantie
kan (artikel 11 lid f van de Leerplichtwet). Dit
verlof van maximaal twee aaneensluitende weken
per schooljaar mag niet vallen in de twee eerste
lesweken van het schooljaar. De directeur moet
om bewijsstukken vragen, waaruit o.a. blijkt dat
door de aard van het beroep van één van de
ouders een gezamenlijke vakantie van twee
aaneensluitende weken, binnen de gewone
schoolvakanties, onmogelijk is. Als het gezin al een
gezamenlijke vakantie heeft gehad, is het niet
meer mogelijk om verlof aan te vragen in dat
schooljaar.

wettelijk gezien geen toestemming
worden verleend

Gewichtige omstandigheden
Extra verlof kunt u aanvragen en krijgen als er
sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ (artikel
11 lid g van de Leerplichtwet). Gewichtige
omstandigheden zijn uitzonderlijke
omstandigheden buiten de wil van ouders en/of
leerling, waardoor de leerling de school niet kan
bezoeken.
Wanneer het om maximaal tien schooldagen gaat,
beslist de directeur. Wanneer er verlof voor meer
dan tien schooldagen wordt aangevraagd, dan
beslist de leerplichtambtenaar. Om een idee te
geven van wat met gewichtige omstandigheden
wordt bedoeld, staat hieronder een aantal
Bij het begrip “specifieke aard van het beroep”
richtlijnen
kunt u denken aan seizoensgebonden
•
Verhuizing (maximaal 1 schooldag)
werkzaamheden of werkzaamheden in
•
Huwelijk van bloed- of aanverwant tot
bedrijfstakken die in de zomervakantie een
en met de 3e graad (in Nederland
piekdrukte kennen.
maximaal 1-2 schooldagen, in het
Het moet redelijkerwijs worden aangetoond, dat
buitenland maximaal 5 schooldagen)
een vakantie in de schoolvakanties tot
Soort bewijs: trouwkaart (indien
onoverkomelijke bedrijfs- economische
twijfelachtig kopie trouwakte)
problemen zal leiden. Alleen het feit dat tijdens de
•
Ernstige levensbedreigende ziekte
schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet
zonder uitzicht op herstel van bloedwordt behaald is onvoldoende. Dit verlof is
of aanverwant tot en met de 3e graad
uitdrukkelijk niet bedoeld voor het oplossen van
(geen maximale termijn) Soort bewijs:
roosterproblemen van de werkgever.
doktersverklaring waar ernstige ziekte
uit blijkt
Voor vliegend personeel van
•
Overlijden van bloed- of aanverwant
luchtvaartmaatschappijen geldt dat zij moeten
(in de 1e graad maximaal 5
kunnen aantonen een afwijzing te hebben
schooldagen, in de 2e graad maximaal
gekregen op een aantal binnen de
2 schooldagen, in de 3e en de 4e
schoolvakantie(s) vallende aanvragen voor
graad maximaal 1 schooldag. In het
vakantie. Alleen dan mag de school verlof voor
buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal
maximaal tien schooldagen toestaan.
5 schooldagen) Soort bewijs:
rouwkaart (indien twijfelachtig akte
Verlof kan alleen verleend worden onder de
van overlijden)
volgende voorwaarden:
•
12-, 25-, 40-, 50- en 60- jarig
 de verlofperiode mag niet vallen in de
(huwelijks)jubileum van ouder(s)/
eerste twee weken van het schooljaar
verzorger(s) of grootouders (maximaal
 de aanvraag voor extra verlof moet ten
1 schooldag)
minste acht weken van tevoren worden
ingediend bij de directeur van de school.
Als u deze termijn niet aanhoudt, moet u Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het
toekennen van verlof (bijvoorbeeld achteraf tonen
beargumenteren waarom. Dit heeft te
van bepaalde documenten).
maken met een eventuele
 De toestemming of afwijzing moet
bezwaarperiode
schriftelijk worden vastgelegd en in geval
 de verlofperiode mag niet meer dan tien
van afwijzing goed worden gemotiveerd
schooldagen beslaan. Voor een periode
door directeur/ leerplichtambtenaar.
van meer dan tien schooldagen mag
 Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden





gehouden.
U moet bij een aanvraag, voor zover in
redelijkerwijze mogelijk, bewijsmiddelen
meesturen. Deze moeten vertaald zijn
door een beëdigde vertaler (behalve als
deze in het Engels zijn opgesteld).

dinsdag 10 mei 15.30
woensdag 11 mei 12.15
De avondvierdaagse in de Velserbroek start op
dinsdag 24 mei en duurt tot en met vrijdag 27 mei.
Het startpunt is telkens op het Vestingplein bij het
Polderhuis.

Verlof vanwege gewichtige
omstandigheden kan ook worden
toegekend in eerste twee weken na de
zomervakantie.

Koningsspelen groep 1 t/m 4

In de volgende gevallen wordt zeker geen extra
verlof gegeven:
 Dienstrooster van de werkgever van de
ouders(s).
 Familie- of vriendenbezoek in het
buitenland of bezoek aan het land van
herkomst.
 Goedkope tickets in het laagseizoen.
 Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat
er geen tickets meer zijn in de
vakantieperiode.
 Verlof voor een kind, omdat andere
kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 Activiteiten van verenigingen, zoals een
scouting- of een voetbalkamp.
 Eerder vertrek of latere terugkomst in
verband met verkeersdrukte.
 Wereldreizen en sabbaticals.

Van het team
Avondvierdaagse
Na jaren in IJmuiden gelopen te hebben, neemt de
Bosbeekschool dit jaar voor het eerst deel aan de
avondvierdaagse in de Velserbroek. De reden
hiervoor is dat de routes vorig jaar erg veel door
woonwijken liepen en vrij saai waren. We hopen
door in de Velserbroek deel te nemen tussen
meer groen te lopen. Het inschrijfformulier is bij
deze nieuwsbrief gevoegd. Dit formulier kan,
samen met het inschrijfgeld van € 4,-, op de
volgende dagen bij de sportcommissie in de aula
op school ingeleverd worden:
maandag 9 mei 15.30

Alle ouders hebben al een mail ontvangen met
informatie over onze Koningsspelen van vrijdag 22
april. Hier nog even een korte herhaling:
Op vrijdag 22 april gaan de groepen 1 t/m 4 in de
speeltuin Koningsdag vieren!
Er zijn op deze ochtend allerlei koninklijke
activiteiten voor de kinderen georganiseerd.
Om deze dag een extra koningstintje te geven,
vragen wij de kinderen om zo veel mogelijk in
koninklijke kleuren naar school te komen! (Maar
wel ook makkelijke spelletjes- en
speeltuinkleding!)
De schooltijden voor deze feestelijke dag zijn
ongewijzigd: de kinderen zijn gewoon om 8:30 uur
op school en kunnen om 12:15 uur weer
opgehaald worden op school.
Omdat de kinderen zelf hun eten en drinken
meenemen naar de speeltuin, graag het eten en
drinken voor deze ochtend meegeven in een
rugzakje.
We gaan er met elkaar een gezellige Koningsdag
van maken!

Koningsspelen groep 5 t/m 8
Alle ouders hebben afgelopen weekend een mail
ontvangen met informatie over de Koningsspelen
op vrijdag 22 april. De belangrijkste punten nog
even op een rij:
* groep 5 en 6 verzamelt 08.30 in de klas en
vertrekt met auto's
* groep 7 en 8 verzamelt uiterlijk om 08.25 buiten
school en vertrekt op de fiets
* 08.30 vertrek naar het strand in IJmuiden (groep
7 en 8)
* tussendoortje en voldoende drinken meenemen
in rugzak (of tas die veilig op de fiets kan)

* in het groen gekleed
* tussen 12.30 en 13.15 weer terug op school

Schoolvoetbaltoernooi
Allereerst willen we alle coaches hartelijk
bedanken voor hun inzet! Mede dankzij hun
enthousiasme hebben veel teams de kwartfinales
bereikt. En maar liefst 4 teams stonden in de halve
finale.
"De tegenstanders van het meisjesteam groep 5/6
waren helaas een maatje te groot. De groepen 7
Alle leerlingen genieten van de voorstelling in het
en 8 hebben flink weerstand geboden, maar ook
speellokaal
voor hen was de halve finale dit jaar het hoogst
haalbare. Desalniettemin een prima prestatie!"
De dag erna, donderdag, werden de optredens
tijdens de Kijkmiddag nog eens dunnetjes
overgedaan voor ouders, grootouders en andere
Fietsexamen
belangstellenden. De voorstelling was nu verdeeld
Groep 7 heeft afgelopen dinsdag deelgenomen
over het speellokaal en verschillende klassen,
aan het fietsexamen. Voor het theoriegedeelte
zodat overal in de school iets leuks te zien was.
was iedereen geslaagd. De uitslag van het
We bedanken juf Aga en meester Jantje van het
praktijkexamen is na de meivakantie bekend.
Kunstencentrum voor de ondersteuning bij het
voorbereiden van deze voorstelling! Ook willen we
Frank, de man van juf Gisela, bedanken voor het
bedienen van de geluidsinstallatie.

Afsluiting Sprookjesproject
Na een aantal weken flink oefenen, was het vorige
Het sprookjesboek…
week woensdag zover: de voorstelling van het
Sprookjesproject! Alle kinderen vonden een plekje
in het speellokaal, dat met de schuifwand open,
genoeg plek bood aan alle leerlingen van de
school. Juf Janna had een leuk verhaal geschreven,
waarin een aantal sprookjes uit het sprookjesboek
was gevallen en via een optreden hun plekje in het
boek terug moesten zien te krijgen. Wat een leuke
en gevarieerde optredens waren er te zien! Dans,
muziek, zang, drama, mooie kostuums en
decors...er viel een hoop te genieten. In iedere
klas waren alle sprookjes van de andere groepen
Groep 7: Danseressen uit “Pinokkio”
ook voorgelezen, wat voor veel herkenning bij de
Cas en Matthijs (groep 5):
kinderen zorgde.

Sprookjesproject
De hele zaal zat vol met mensen. Er waren dansjes
en mensen gingen klappen. Er gingen kinderen
zingen. Er waren verschillende sprookjes, wel
ongeveer 10. Het was een leuke middag. Ons
sprookje was Aladdin en we moesten in totaal 3x
ons dansje doen. En we moesten een paar keer
oefenen. Aan het eind werd Aladdin (Teun)
opgetild en er waren geesten (Eef, Jet, Merel, Tim)
en de rest waren zwaardvechters (jongens) en
Oosterse dames (meisjes) en Birk was een
tovenaar (Jafar).

familieschilden maken. Er waren een paar
regeltjes. 1. Je mag alleen de kleuren Blauw, Wit,
Rood en zwart gebruiken. En die kleuren mag je
alleen op geel (Goud) en wit (zilver)(de
ijzerkleuren). 2. Je mocht maar 3 vlakken (want
anders werd het te klein!)
3. je mocht geen woorden en letters gebruiken.
Er is ook een wedstrijd! De 3 mooiste schilden
worden ingelijst in Bibliotheek Velsen!
Van Sieb (Kooyman) groep 6a

De familiewapens
Familie wapens maken in groep 6
11 april kwam Inger van der Made om met ons
familie wapens te maken. We moesten nadenken
wat we wat we gingen maken als familie wapen. Ik
vond dat Inger het heel leuk de want ze liet ons
heel veel doen. En dat vond ik heel erg leuk en ik
denk dat de hele klas dat heel leuk vond , na het
nadenken en wisten wat we gingen maken als
familie wapen ik ga nu de regels vertellen mag
maar een paar kleuren gebruiken en dat zijn roodgeel- zwart- blauw en je mag geen kleuren op
elkaar maken. Maar je mag rood geel zwart blauw
op geel of op wit op de muur zie u hoe jet moet.
En je mag maar drie vakken maken. Als u dit thuis
gaat doen let dan goed op de regels en ik wens u
veel succes

De leuke activiteit waarbij Inger Van der Made bij
mee heeft geholpen is aangeboden door de
gemeente. Want het is dit jaar het jaar van
Brederode. De ruïne van santpoort. Maar daar
hebben we het nu niet over. 11 april 2016 zijn we
begonnen. Eerst trokken we een soort kartonnen
schilt over. Daarna gingen we schetsen zodat hij
mooier werd. Daarna gingen we hem schilderen.
Maar… er waren wel een paar regels.
1.
Je mag alleen de kleuren blouw, zwart,
groen en rood.
2.
Je mag ook wit en geel gebruiken.
3.
Je kleurt het in.
4.
Maar pas op! Je mag geen stap 1 over stap
1 doen.
5.
En geen stap 2 over stap 2 doen.

Ruben ter Beest groep 6a

Familieschilden
Vroeger hadden ridders ook familieschilden, ook
familie Brederode.
Wij (Groep 6) kregen op Maandag 11 April les van
Inger van der Made. We kregen een les over

Nu is er ook een wedstrijd!
Er worden 3 van de 18 schilden uitgekozen voor

de wedstrijd.
Yuca Verhulsdonk groep 6a

