Nummer 19/datum: 25 mei 2018
Kalender
28 mei start Cito periode
30 mei kunstklas
30 mei MR vergadering
31 mei toneellessen juf Aga (groep 5A en 5B)
31 mei schoolreisje groepen 3/4
01 juni speelgoeddag groepen 1/2
04 juni kennismakingsochtend nieuwe ouders
05 juni bezoek zee- havenmuseum groep 5A
05 juni peanutbal groep 7 (Terrasvogels)
05 juni bezoek ruïne van Brederode groep 6
06 juni tekenlessen juf Ludie groep 5B en 6
07 juni toneellessen juf Aga groep 5A en 5B
08 juni nieuwsbrief
Van de directie
Cito-eindtoets
Donderdag hebben alle kinderen van groep 8 hun
uitslag van de Cito eindtoets ontvangen. Bij bijna
alle kinderen blijft het schooladvies gelijk, bij
enkele leerlingen moeten we heroverwegen. Zij
hebben de toets iets beter gemaakt dan het
basisschooladvies. Op schoolniveau hebben we
een schoolscore van 536,6 gehaald. Het landelijk
gemiddelde is 534,9. Een mooi resultaat waar we
allemaal een bijdrage aan hebben kunnen leveren.
Inhoudelijk analyseren we nog het schoolresultaat
en kijken we wat er nodig is om komend
schooljaar op in te zetten.
Het onderwijscafé: thema ‘ ons toekomstig
onderwijs’
Met een opkomst van 6 ouders van de 260
kinderen zou je denken, wat een dramatisch
gebeuren. Maar inhoudelijk was het een goede
avond. Er gaat komend schooljaar echt iets
veranderen! We gaan starten met thematisch
wereldoriëntatie (geïntegreerd aanbod vakken
geschiedenis, aardrijkskunde en biologie), waarbij
kinderen vanuit eigen leervragen binnen een
thema, samenwerkend en onderzoekend leren
van en met elkaar. Dat kan ook
groepsdoorbrekend. Aan het eind van een thema
presenteren de kinderen het geleerde aan elkaar.

Op deze wijze sluiten we aan bij de 21e-eeuwse
vaardigheden. Was het vermelden van het
onderwijscafé in de nieuwsbrief en het sturen van
een Parro aan alle ouders onvoldoende, of speelt
het op dit moment nog onvoldoende? Wij willen
de ouders graag op tijd informeren en zullen dat
ook zo goed mogelijk blijven doen. Het
onderwijscafé was voor het eerst. Misschien had
het daarmee te maken? Voor ons als school is het
een mooi klankbord en de ontvangen inhoudelijke
reacties zijn ons veel waard. Als tip kregen we
mee om komend schooljaar aan het begin van het
schooljaar deze informatie nog eens met elkaar te
delen, maar dan als de kinderen er al een paar
weken mee gewerkt hebben, dat zou positief
kunnen werken. Dus ook volgend jaar zullen we
elkaar kunnen tegenkomen in het onderwijscafé!
Cito toetsperiode
De Cito toetsperiode is van 28 mei t/m 8 juni
2018. We nemen deze periode de toetsen af bij de
kinderen van groep 2 t/m 7.
Vanuit het team
Schoolreisje Sprookjes Wonderland Gr 1/2!
Afgelopen dinsdag waren de groep 1/2 naar
Sprookjes Wonderland. Wat was het een feest!
We vertrokken in twee lange bussen met bewolkt
weer. Eenmaal in het park brak de zon door en
genoten wij allemaal van de leuke activiteiten: de
fietsjes, auto’s, paardjes, bootjes,
piratenschommelboot, trein, speeltuin,
sprookjesbos en de voorstellingen.
Na een heerlijke picknick met z’n allen nog even
spelen en met een ijsje toe weer terug in de bus.
Moe en voldaan kwamen we thuis!

Oproep: Heeft u nog…?
De leerkrachten van groep 1 t/m 3 zijn opzoek
naar de onderstaande boeken. Kunt u ons hier
misschien aan helpen?
Wij willen ze blijvend gaan gebruiken bij onze
lessen begrijpend luisteren (niet voor bruikleen).
Alvast hartelijk dank.
Prentenboeken
-Boer Boris gaat naar zee
-Coco of het kleine zwarte jurkje
-De koning die niet kon zien
-De Gruffalo
-De krokodil die niet van water hield
-De paraplu
-Gewoon gek
-Kikker is verliefd
-Max en de Maximonsters
-Neushoorns eten geen pannenkoeken
-Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn
kop gepoept heeft.
-Tarari Tararera
-That’s Dangerous
-Wat nu Olivier?
Informatieve boeken
-Gewonnen
-Mini en maxi
-Springende pinquins en lachende hyena’s
-Weerverkenner wind
Avondvierdaagse 2018

Pleinfeest 2018
Noteer alvast in de agenda: Woensdag 18 juli 2018
Pleinfeest Bosbeekschool! Van 17:00 tot 19:30 uur
is er dan één en al gezelligheid op het schoolplein
van de Bosbeekschool. Er komen allerlei leuke
activiteiten voor onze Bosbeekleerlingen. Ook het
podium wordt opgebouwd. Wil je zingen, dansen,
een instrument bespelen etc. Ga alvast oefenen
en geef je per mail op bij Patrick Jorna:
patrick@ouderwetsfeesten.nl (je naam, uit welke
groep je komt, liedje/dansje…. en de link van het
lied). Om alle enthousiaste leerlingen een kans te
geven om op het Open Podium te kunnen staan,
mag je je één keer inschrijven.
Natuurlijk kunnen we op deze dag en avond veel
hulp gebruiken! Binnenkort kunt u zich hiervoor
aanmelden.
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden
kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de
zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen
tijdens de zomervakantie en biedt e-books voor
het hele gezin. De app is (gratis) te downloaden in
de APP Store en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de bibliotheek. U hoeft
hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31
augustus kunnen zowel uw kind(eren) als uzelf
genieten van meer dan 60 e-books. Om het lezen
deze vakantie nog leuker te maken voor uw
kind(eren), maken ze kans op een iPad mini door
uit te leggen wat hun favoriete e-book uit de
VakantieBieb is en waarom. Informatie over
deelname en spelvoorwaarden vindt u op
www.vakantiebieb.nl.

Parkeren in de Molenstraat bij de GFT
bakken/vuilnisbakken.
Er hebben zich meer dan 100 leerlingen
Wilt u s.v.p. niet uw auto parkeren als de
ingeschreven voor de avondvierdaagse in de vuilnisbakken aan de straatkant opgesteld staan in
Velserbroek. Wat zijn wij toch een sportieve
de Molenstraat. Wanneer er een auto geparkeerd
school! De avondvierdaagse start op dinsdag staat, worden de bakken van de buurtbewoners
niet geleegd en dat is voor de buurtbewoners erg
12 juni en wordt feestelijk afgesloten op
vrijdag 15 juni. De starttijd van de 10 km is om vervelend. Dank voor uw medewerking.

18.00 bij de HEMA aan het Vestingplein in de
Velserbroek en die van de 5 km om 18.15. Op
de laatste dag zijn de starttijden anders. De
deelnemers krijgen een aparte brief/mail met
nadere informatie.

Vakantierooster / studiedagen schooljaar 20172018
Zomervakantie 21-07-18 t/m 02-09-18

En vanaf januari 2019……

Studiedagen (alle kinderen zijn dan vrij) op:
Woensdag 27-06-2018
Vrijdag 06-07-2018
Donderdagmiddag 19-07-2018
Vrijdag 20-07-2018 calamiteitendag

Deze lessen worden gehouden op vrijdag:
11-1, 18-1, 25-1, 1-2, 8-2 en 15-2 2019 van
12.30 uur tot 13.30 uur.

Young Engineers: een mooi naschools
aanbod op het gebied van technisch lego.

Wij houden u op de hoogte.

Vakantierooster OPO IJmond 2018-2019
vakanties
Herfstvakantie: 20-10-18 t/m 28-10-18
Kerstvakantie: 22-12-18 t/m 06-01-19
We zijn blij dat Ludie Bakker in september
Voorjaarsvakantie: 16-02-19 t/m 24-02-19
weer de Kunstklas op woensdagmiddag
20-04-19 t/m 05-05-19
aanbiedt bij ons op school. Binnenkort krijgen Meivakantie:
Hemelvaart:
30-05-19 t/m 31-05-19
de leerlingen hierover informatie en kunnen
Pinksteren:
10-06-19
zij zich inschrijven.
Zomervakantie: 13-07-19 t/m 25-08-19
Voor volgend schooljaar:
Kunstklas

Mad Science komt weer op de Bosbeekschool
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 8
met te gekke nieuwe lessen!
juni 2018.
Na een knallende aftrap met een spectaculaire,
nieuwe science show op 6-9-2018, kunnen
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor
de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen,
waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen
die al eerder hebben meegedaan.
De cursus is vanaf 19-9-2018 op woensdag om
12:30 uur. De lessen duren één uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen
in de wondere wereld van experimenten, proefjes
en demonstraties. In elke les staat een nieuw
thema centraal en wordt de wetenschap en
techniek, die daarachter zit, uitgelegd. Uiteraard
gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte
wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie
aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en
maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder
inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij
voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede
groep van start. Inschrijven kan t/m
11-9-2018. Schrijf alvast in
op nederland.madscience.org

