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Excursie naar duinen gr. 4
Nieuwsbrief 19
Excursie Beeckestijn gr. 7
Juffendag gr. 1-2
Workshop Ruïne gr. 6
Thijsse’s hof gr. 6A
Schoolreisje gr. 7
Juffendag gr. 3,4 en 5
Nieuwsbrief 20
Studiedag team. Leerlingen vrij!
Peanutbaltoernooi gr. 3 t/m 6
Afscheid meester Willem
Excursie Thijsse’s hof gr. 6B
Rapport 3 mee
Verzetsmuseum gr. 7
Schoolreisje gr. 5-6
Nieuwsbrief 21

Van de directie
Beste ouders,
In deze Nieuwsbrief wil ik u op de hoogte brengen
van de resultaten van de ouder tevredenheid
enquête. Ook wil ik onze nieuwe visie, de missie
en onze kernwaarden met u delen. De visie, de
missie en de kernwaarden hebben we afgelopen
jaar tijdens verschillende teambijeenkomsten
opgesteld en deze zullen leidend zijn voor de
activiteiten die we aankomende jaren zullen
ondernemen.

Het nieuwe leren:
 Een meer actieve vorm van onderwijs
 leren denken
 leren samenwerken
 creatief zijn
 leren leren
 communiceren
 ICT-geletterdheid
 Sociale- en culturele vaardigheden.
Onze missie;
De Bosbeekschool levert een bijdrage aan de
optimale ontplooiing van kinderen tot mensen die
graag willen blijven groeien en die met
zelfvertrouwen en gevoel voor verantwoordelijkheid in de wereld staan. Daartoe wil de
Bosbeekschool een ondernemende en lerende
organisatie zijn, waar doorlopend zorg wordt
geboden aan leerlingen, medewerkers, ouders en
de kwaliteit van het onderwijs.
Onze kernwaarden zijn:
 Kwaliteitsgericht
 Ontplooiend
 Ondernemend
Oudertevredenheidsenquête maart 2016
Over het algemeen zijn de ouders tevreden over
de Bosbeekschool. Dat blijkt uit het onderzoek dat
wij in maart 2016 hebben laten doen. Natuurlijk
zijn er ook nog verbeterpunten. Deze nemen we
mee in ons jaar- en meerjaren Schoolplan.
Het beste scoort de Bosbeekschool op de
volgende onderwerpen
 Aandacht voor taal-lezen en rekenen
 Kinderen voelen zich veilig
 Ouders zijn welkom
 Sfeer en inrichting
 Hygiëne en netheid in de school

Visie van de Bosbeekschool
De Bosbeekschool is een openbare school, die
openstaat voor iedereen met respect voor
andermans culturele en/of beschouwelijke
achtergrond. Wij hebben hoge verwachtingen van
onze leerlingen en halen het beste uit elk kind
Aandachtspunten zijn:
naar boven. We sluiten daarom in ons onderwijs
 Omgaan met social media
aan bij het niveau van het kind. Met een nieuwe
 Begeleiding van leerlingen met
leerwijze bereiden we kinderen voor op een
gedragsproblemen of leermoeilijkheden
veranderende samenleving.
 Omgaan met pestgedrag






Uitdaging bieden aan kinderen met meerof hoogbegaafdheid
Omgaan met klachten en kritiek
Voorzieningen voor- en naschoolse
opvang
Gesprek leerkracht en ouders om een
compleet beeld te krijgen van het kind

Dit jaar waren er nieuwe medailles. Dit is een
landelijke keuze. In alle steden in het land
worden vanaf nu nieuwe medailles uitgereikt:
van Groningen tot Maastricht. Dus ook als we
in IJmuiden hadden meegelopen, waren er
nieuwe medailles geweest (tenzij ze nog een
voorraad oude medailles hadden….).

Het onderzoek is door 110 ouders ingevuld.
Dit is iets minder dan 1/3 van alle ouders. Het
onderzoek bestond uit een aantal
onderwerpen. Elk onderwerp is opgedeeld in
een aantal vragen. Zowel per onderwerp als
per vraag is de tevredenheid beoordeeld door
een gezamenlijke score. Als u geïnteresseerd
bent in het hele onderzoek, dan kunt u dat
binnenkort terug vinden op onze website.
Het Schoolplan 2016-2020
Op dit moment werken we aan het nieuwe
schoolplan 2016-2020. In dit vierjarenplan
staan de nieuwe onderwijskundige activiteiten
omschreven die wij aankomende vier jaar
ondernemen. Uitgangspunten daarbij zijn het
Strategische Beleidsplan van OPO IJmond, de
uitslagen van de tevredenheidsonderzoeken,
de onderwijskundige ontwikkelingen op
verschillende vakgebieden, de visie, de missie
en de kernwaarden van de Bosbeekschool.
Ik zal u hier in een later stadium verder over
informeren.

We willen de ouders die geholpen hebben bij
de drinkposten allemaal hartelijk bedanken
voor hun inzet!
Peanutbaltoernooi
Het peanutbaltoernooi voor de groepen 7 in
de gemeente Velsen was ook dit jaar weer erg
succesvol voor de Bosbeekschool.
Alle drie de teams vielen in de prijzen. We
hadden twee eerste prijzen (verschillende
poules) en een tweede prijs. Van harte
gefeliciteerd! En nogmaals dank aan de
begeleidende ouders!

Op vrijdag 17 juni heeft het team een
studiedag. Het thema van deze dag is
“Talentrijk onderwijs”. De kinderen zijn deze
ochtend vrij!
Met vriendelijke groet,
Erna Heijnis
Vanuit het team
Avondvierdaagse
Voor het eerst liep de Bosbeekschool met de
avondvierdaagse in de Velserbroek mee. De
geluiden die we gehoord hebben waren erg
positief: mooie, afwisselende routes;
startpunt dicht bij huis; goede organisatie;
veel verkeersregelaars; overzichtelijk bij
drinkposten; niet zo massaal. Voor herhaling
vatbaar dus.

Schoolreisje groep 3/ 4
Geschreven door Liam uit groep 4
Holle Bolle Boom
Iedereen van groep 3 en 4 ging met de bus naar
De Holle Bolle Boom. Er was een binnen
speelplaats en een buiten speelplaats. Binnen was
een ballenbak en een heel steile glijbaan, dat was
leuk en cool. Buiten was het ook heel leuk. We
mochten nog een ijsje en gingen toen weer naar
huis.

dans etc.. Dus…ga alvast oefenen! Natuurlijk
kunnen er ook weer hapjes en drankjes gekocht
worden. De Pleinfeest werkgroep is al druk bezig
met de voorbereidingen. We zijn nog op zoek naar
ouders die op de dag zelf willen helpen bij het
klaarzetten, drankjes en of hapjes verkopen,
spelletjes begeleiden en opruimen. Als u ergens bij
wilt helpen stuur dan een mail naar:
mjpvermeer@hotmail.com

Afscheid meester Willem
Na 44 jaar op de Bosbeekschool gewerkt te
hebben, gaat meester Willem met pensioen. De
afscheidsreceptie is op woensdag 22 juni vanaf
16.00 uur in de aula van school. Ouders en (oud)leerlingen kunnen meester Willem dan gedag
zeggen.
Een bericht van juf José
Beste Ouders,
Na veertig jaar te hebben lesgegeven, waarvan
negen jaar op de Bosbeekschool, neem ik met
ingang van de zomervakantie afscheid van het
onderwijs.

Misschien heeft u thuis nog nagellak liggen waar u
niets meer mee doet, mogen wij die dan hebben?
U kunt ze inleveren bij juf Lida (groep 4)
Mindfulness for kids
In groep 6 loopt Sylvia Nap op dit moment stage.
Zij volgt de opleiding “Mindfulness for kids”.
Op dinsdag- en donderdagochtend geeft zij in
beide groepen 6 een aandachttraining van 30
minuten. De leerkrachten herhalen dagelijks een
korte oefening gericht op de aandacht,
ademhaling en zintuigen.
De kinderen wordt geleerd hoe zij de oefeningen
op school of in andere situaties kunnen gebruiken.

Ik heb het vak met veel plezier uitgeoefend en zal
het werken met kinderen daarom wel gaan
missen, maar wil graag (samen met mijn man)
meer vrije tijd hebben voor andere bezigheden.
Hierbij bedank ik alle ouders voor de prettige
samenwerking in de afgelopen jaren.
Met vriendelijke groet,
José van Ballegoij

De deelrace
In 6a was er een deelrace
bij rekenen.
Pleinfeest 2016
Er waren duo teams . Je
Woensdag 13 juli hebben we voor het eerst een
moest 20 deelsommen
Pleinfeest op ons nieuwe schoolplein! Van 17:00
maken op het digibord
tot 20:00 uur is er één en al gezelligheid op het
en als je nul fout had en
schoolplein en in de aula van de Bosbeekschool. Er
de snelste tijd had, dan
komen leuke activiteiten voor onze
had je gewonnen.
Bosbeekleerlingen en ook het podium wordt
En de kampioenen
opgebouwd. Elke groep verzorgt samen met hun
mochten kiezen wat juf
leerkracht een optreden en daarnaast is er ook
ging trakteren. En wij hadden gewonnen!!!!!!!
nog ruimte voor een eigen toneelstukje, zang,

Wiek en Rohan
En de traktatie voor de klas waren mini-magnums
Mmmmm.

In week 24 krijgen alle leerlingen een presentatie
hierover. Na afloop krijgen de kinderen een Plastic
Hero zak mee naar huis. Het is de bedoeling dat ze
deze zak op de afgesproken datum weer gevuld
meenemen naar school. Voor de school is
inmiddels een plastic container geplaatst door de
gemeente. Hierin mogen de kinderen èn de
buurtbewoners het ingezamelde plastic gooien.
We nodigen u van harte uit om uw plastic afval
daar in te blijven gooien (samen met uw kind), ook
nadat het project afgerond is. Binnen de
gemeente Velsen zijn er verschillende
basisscholen die meedoen aan het project. De
school die het meeste plastic weet in te zamelen
wint de onderlinge scholenwedstrijd.

Wat mag er in de Plastic Hero zak?
Herinnering Oproep MR leden
Laatste oproep voor nieuwe MR leden!
Heeft u nog interesse om u aan te melden voor de Alle huishoudelijke plastics. Hierbij kunt u denken
aan
MR? Dan heeft u tot volgende vrijdag 10 juni de
 verpakkingen van voedsel,
tijd om u aan te melden.
 zakken, boterkuipjes,
 shampooflessen, enzovoorts.
De MR is samengesteld uit 4 mensen van de
 Alle drankkartons
personeelsgeleding en 4 mensen van de
 Blik
oudergeleding. Van de oudergeleding gaan 3
mensen de MR in het nieuwe schooljaar verlaten.
Het betreft Wilma Vermeulen, Kim Langenberg en Sinds kort kunnen we in de Gemeente Velsen ook
drankkartons (bv. melk- en sap verpakkingen) en
Geertje Verhees. We zijn dus op zoek naar 3
blik recyclen. Deze mogen bij het plastic afval en
ouders die deze taak over willen nemen. De MR
worden later apart verwerkt.
denkt en beslist mee over schoolzaken en levert
daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het
We zien de volle zakken met plastic graag in de
onderwijs op school. De MR heeft daarvoor
verzamelweek tegemoet!
regelmatig (1x per 6 weken) overleg met de
directie en/of schoolbestuur. Voor meer
Namens het team van Recycle Valley,
informatie over de MR kunt u de website van de
Bosbeekschool raadplegen. Voelt u zich betrokken
bij de school en wilt u graag een bijdrage leveren Naomi de Boer
aan de kwaliteit, meldt u dan aan door een mail te
sturen naar het volgende adres:
mr@bosbeekschool nl
Recycle Valley
Beste ouders,
De komende tijd doet De Bosbeekschool mee aan
een project over inzameling en recycling van
plastic afval. Het doel van het programma is om
de kinderen te laten zien hoe makkelijk het is om
afval te scheiden en de voordelen voor het milieu
te benadrukken.

