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‘PLANNING EN ORGANISATIE’
Onder plannen en organiseren verstaan we:
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
- het plannen zelf
Ouderportaal)
- het kunnen ordenen van materialen
- Meivakantie t/m zondag 8 mei
- het kunnen nakomen van afspraken
- Dinsdag 10 mei MR vergadering
- Woensdag 11 mei bijeenkomst Projectgroep - het maken van een tijdsplanning
- starten van taken
Groen schoolplein
- Vrijdag 13 mei Nieuwsbrief Groen schoolplein - efficiënt aan een taak beginnen
- doelen kunnen formuleren
(update)
- het kunnen stellen van prioriteiten
- Maandag 16 mei start Cito periode groep 3
- timemanagement.
t/m 7
- Donderdag 19 mei voorstelling dramalessen Wanneer het onderdeel planning en organisatie goed
ontwikkeld is, zal de leerling in het voortgezet
groepen 5
onderwijs de cognitieve vermogens beter tot hun
- Vrijdag 20 mei nieuwsbrief
recht kunnen laten komen. Een goede planning en
het nakomen van die planning in al haar facetten, is
Vanuit de directie:
het halve werk! Toch hebben leerlingen vaak nog veel
Personele zaken
sturing en hulp nodig bij het overzien van de taken.
Juf Lieke is met zwangerschapsverlof gegaan. Na de
Dit hele proces van ontwikkelen kan de omgeving
meivakantie zal Marieke Mulder op donderdag en
(ouders, school) ondersteunen en stimuleren, o.a.
vrijdag voor groep 5B staan. Juf Marjolein geeft dan
weer les op maandag t/m woensdag. Wij danken juf door helderheid te geven over afspraken, te kaderen
en af te stemmen op de behoeften en draagkracht
Lisette en juf Marjolein voor de opvang en
van de leerling.
ondersteuning tot de meivakantie en wensen juf
Marieke heel veel succes!
Koffieconcert
Zondag 10 april was het gelukkig weer zover… een
Koningsspelen
heus koffieconcert op zondagochtend!

Vandaag hebben de kinderen genoten van de
Koningsspelen. Het was heerlijk weer om samen te
sporten en te spelen. De spelen werden
georganiseerd door Cios studenten. Het was weer
een supergezellig feestelijk gebeuren. We bedanken
de OR voor ondersteuning.
Executieve functies
In de vorige nieuwsbrief heeft u gelezen dat wij
gestart zijn met het versterken van de executieve
vaardigheden. Het EVO model onderscheidt 6
domeinen. Hieronder kunt u zien welke vaardigheden
binnen het domein “planning en organisatie” vallen.
In elke volgende nieuwsbrief leggen we een nieuw
domein uit.

Het koffieconcert waarbij leerlingen van de
Bosbeekschool hun muzikale talenten konden laten
horen, was een groot succes.
Er waren 21 optredens voor maar liefst zo'n 100
toehoorders, waaronder niet alleen trotse ouders en
grootouders, maar ook medeleerlingen en
buurtbewoners. Het was een mooi gevarieerd

programma met leerlingen uit verschillende groepen
en met verschillende talenten: piano, viool, drum,
zang, fluit en gitaar. Het was een geslaagde en
gezellige zondagochtend.

Van maandag 9 mei t/m vrijdag 13 mei mogen de
ouders van groep 1/2C mee naar binnen vanaf 8.15
uur.
De week daarna, 16 t/m 20 mei zijn de ouders van
groep 1/2A weer van harte welkom om mee naar
binnen te gaan.
De week daarop zijn de ouders van groep 1/2B weer
van harte welkom in de klas.
30-5 t/m 3 juni ouders uit groep 1/2C
7-6 t/m 10 juni ouders uit groep 1/2A
13-6 t/m 17- 6 ouders uit groep 1/2B
20-6 t/m 24-6 ouders uit groep 1/2C
27-6 t/m 1-7 ouders uit groep 1/2A
4-7 t/m 8- 7 ouders uit groep 1/2B
11-7 t/m 14- 7 ouders uit groep 1/2C
Schoolvoetbal

Alle Bosbeekteams hebben een mooi en sportief
voetbaltoernooi gespeeld. We willen alle coaches dan
ook bedanken voor hun enthousiaste inzet. Het
meisjesteam van groep 6 zorgde voor een
Naast meester Jasper en vader Cord speelde Dasha
spetterende afsluiting van het toernooi door in de
ook een paar muziekstukken, als moeder en als
zinderende finale in het Telstar stadion met 7-6 te
muziekdocent.
winnen. Wat een feest was dat, zowel op het veld als
Voor informatie over muzieklessen bij Dasha
Beltiukova: www.magicflute.nl muziekbijdasha@gmai op de tribune!
l.com www.mosterdzaadje.nl
Inleveren sportkleding
We hebben genoten van de kinderen en hun
Wil iedereen, behalve de meisjes van groep 6, de
muzikale talenten! Cord, Dasha en meester Jasper,
(gewassen) Bosbeek sporttenues op maandag 9 mei
dank voor jullie ondersteuning en begeleiding en ook inleveren? We hebben deze weer nodig voor de
een speciaal dank je wel voor de kinderen van groep diverse sportevenementen die eraan komen.
7 die alle aanwezigen trakteerden op een kopje koffie
of thee en iets lekkers! Voor een fotoverslag zie
Hockeytoernooi
onderstaande link of onze website.
Met Hemelvaart, donderdag 26 mei, wordt er een
Koffieconcert 2022 groot succes! - Bosbeekschool
hockeytoernooi bij Strawberries georganiseerd. De
inschrijfformulieren hiervoor worden na de
Voor de ouders van groep 1/2
meivakantie uitgedeeld.
Na de meivakantie gaan we in de groepen 1/2 door
met de wekelijkse inloop in de klas voor de ouders.
Dubbel6kamp
Onze eerste ervaringen hiermee zijn positief.
Inmiddels loopt het storm voor de dubbel6kamp die
met Pinksteren plaatsvindt. Zodra het programma
bekend is, horen de deelnemers meer.

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse in Velserbroek is van 28 juni t/m
1 juli. De inschrijving en betaling is alleen mogelijk op
woensdag 11 mei (om 08.15 uur en om 12.15 uur), op
donderdag 12 mei (om 15.30 uur) en op vrijdag 13
mei (om 12.15 uur). Het inschrijfgeld bedraag € 6,50
en dient contant betaald te worden.
De inschrijfformulieren worden direct maandag na de
meivakantie aan de leerlingen meegegeven. Er kan
een afstand van 5 of van 10 km worden gelopen.
Leerlingen die 4 keer lopen ontvangen een medaille.
Leerlingen die niet alle dagen mee kunnen lopen
krijgen een diploma. De start is om 18.00 uur (10 km)
Spreekbeurt Sinne uit groep 7
en om 18.15 uur (5 km). We verzamelen telkens
bij de HEMA; rechts van de ingang. De laatste avond Sinne heeft onlangs haar spreekbeurt gehouden over
de brandweer. Sinne had naast de verschillende
zijn de starttijden afwijkend.
attributen (pak, helm, laarzen etc.) ook ervoor
gezorgd dat er groot materiaal bij de school kwam.
Paasfeest!
Kinderen mochten de verschillende brandweerauto’s
Het was weer een supergezellig feest! We bedanken
bekijken en gingen ook even de hoogwerker in. Dat
de paascommissie voor de organisatie en de OR voor was nog leuker dan de Efteling!
de fijne hulp! Ook een speciaal bedankje aan de
kinderen van groep 7 en 8 voor hun bijdrage bij de
vossenjacht en onze speciale ‘Paashaas’ huppelend in
het bos. De foto’s spreken voor zich!

Groen schoolplein
Go fund me…

Helpt u mee?
Geef deze QR code door! Iedere bijdrage helpt!
Samen gaan we voor een groen schoolplein!
(realisatie schooljaar 2022-2023)

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

Vakantierooster 2021-2022
Hemelvaart 26-05-22 t/m 27-05-22
Pinksteren 06-06-22
Zomervakantie 18-07-22 t/m 26-08-22

nieuwe schoolweek – De nieuwe schoolweek
Ook zijn de resultaten van het
haalbaarheidsonderzoek en het verdiepend
onderzoek op deze site zichtbaar.

Studiedagen 2021-2022
Woensdag 15 juni 2022
Donderdagmiddag 14 juli 2022
Vrijdag 15 juli 2022 (alle kinderen vrij)

Virtuele toer Bosbeekschool
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
Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u Voorjaarsvakantie: 25 febr. 2023 t/m 5 mrt. 2023
altijd delen met uw vrienden of kennissen.
Meivakantie: 22 apr. 2023 t/m 7 mei 2023
Zomervakantie: 22 juli 2023 t/m 3 sept. 2023
https://www.360superview.nl/VTbosbeekschool/ind
ex.htm
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 20 mei 2022!
Nieuws vanuit de buurt
Voor straks….
Geniet allemaal van de meivakantie!

De buurtsportcoaches presenteren: Sportnite (Fortnite
in het écht!) in sporthal Zeewijk, IJmuiden op dinsdag
3 mei. Sportnite houdt in: spelen in teams of
individueel, overal wapens en munitie te vinden,
schuilplaatsen zoeken en zorgen dat je op tijd weg
bent voor de storm! We hopen veel kinderen in
beweging te brengen met deze activiteit tijdens de
vakantie. Inschrijven kan via
Sportnite meivakantie - Sportpas Velsen

