Nummer 2/datum: 03-09-2021
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- Startgesprekken van 30/08 t/m 17/09
- 9 september PO/VO informatiebijeenkomst
voor de ouders en kinderen van groep 8.
Aanvang 19.30 uur
Vanuit de directie:
Personele zaken
Deze week zijn op maandag de HVO lessen van juf
Jacqui voor de groepen 6, 7 en 8 gestart. Aanstaande
dinsdag gaat de muziekles van meester Jasper weer
beginnen.

Startgesprekken
Aan het begin van het jaar houden wij vanaf groep 3
altijd startgesprekken. Kinderen en hun ouders
stellen zich als het ware even voor aan de
groepsleerkracht. Dat gaat aan de hand van het
startgesprekformulier waarbij ouders en de kinderen
hun specifieke kind-kenmerken aangeven en
aangeven waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden,
waar ze moeite mee hebben en wat zij nodig zouden
hebben. Zo leren wij elkaar kennen en kunnen wij zo
goed mogelijk aansluiten bij de (onderwijs) behoeften
van het kind.
Nieuwe pleinstickers

Juf Corina gaat vanaf maandag weer gymles geven.
Denkt u aan het halen en brengen van uw kind?
Juf Gisela gaat langzaamaan starten met wat
ondersteunende taken.
De bezetting voor groep 1/2A is tot de herfstvakantie
als volgt geregeld:
maandag, dinsdag, woensdag: Juf Patricia (ook op
10/9 en 1/10)
donderdag: juf Chantal van de Molen (invalster, niet
op 16/09)
vrijdag juf Marja (niet op 10/09 en 01/10 en wel op
Op het schoolplein zijn bijzondere pleinstickers
16/09)
geplakt. Kinderen kunnen spelenderwijs de
De bezetting voor groep 1/2B is tot de herfstvakantie verschillende opdrachtjes uitvoeren. Dit idee kwam
van Laura Sintenie. Zij heeft er ook voor gezorgd dat
als volgt geregeld:
de stickers op afstand van elkaar op het schoolplein
maandag: juf Renate Helmen (invalster)
geplakt zijn. Dank je wel, Laura, voor dit creatieve
dinsdag: juf Britt Zijl
initiatief.
woensdag, donderdag, vrijdag: juf Lida
Corona maatregelen
Tot 20 september: ouders nog even niet in school.
Omdat wij de anderhalve meter in de gangen niet
kunnen garanderen, laten wij in ieder geval tot 20
september nog geen ouders toe. Ouders en kinderen
nemen buiten afscheid van elkaar. Na schooltijd is er
wel ruimte voor individuele gesprekken op afstand in
de klas.

Juf Jacqui (HVO-les) stelt zich even voor
Beste kinderen en ouders,
Via deze weg wil ik me graag even voorstellen. Mijn
naam is Jacqui Willemse en ik woon in Haarlem. Na
ruim 25 jaar leerkracht te zijn geweest (vooral in de
midden- en bovenbouw), verzorg ik sinds vorig
schooljaar de HVO-lessen op de Bosbeekschool. Ik
doe dit op de maandag, in de groepen 6 tot en met 8.
De letters HVO staan voor Humanistisch
Vormingsonderwijs. Tijdens de lessen gaat het om:

•
•

•

ontdekken wat je zelf wilt, denkt en voelt en
dat duidelijk maken;
ontdekken wat een ander wil, denkt en voelt
en dat dat anders kan zijn dan bij jou (maar
zeker niet meer of minder waard!);
ontdekken hoe jij in de wereld staat; welke
mogelijkheden, keuzes en
verantwoordelijkheden daarbij horen.

Dat betekent, dat er verschillende vragen en
onderwerpen aan bod zullen komen. Voorbeelden
van zulke vragen zijn: Wie ben ik? Hoe leven we goed
samen? Wat is geluk? Wanneer is iemand jouw
vriend(in)? Wat is de natuur?
Onderwerpen die aan bod kunnen komen:
verliefdheid, keuzes maken, pesten, verhalen, anders
zijn, vooroordelen, wereldburgerschap, vrijheid,
verschillende culturen, rijk en arm, sociale media.
Waar mogelijk sluit ik zoveel mogelijk aan op de
actualiteit.
Ik gebruik diverse werkvormen zoals gesprek,
verhalen, filosoferen, drama, film, tekenen, schrijven,
gedichten of spel. De kinderen gaan tijdens de lessen
op zoek gaan naar hun eigen meningen en
antwoorden, er is geen goed of fout! En door het
verwoorden en uitwisselen van gedachten en
gevoelens, kunnen de kinderen ook weer veel over
elkáár ontdekken.

(juf Corina neemt de overblijfkinderen mee naar
school)
Maandag 13.30 uur-14.30 uur groep 4B juf Melanie
(juf Corina neemt de overblijfkinderen mee naar de
gymzaal)
Maandag 14.30 uur-15.30 uur groep 3 juf Ineke

Het Gymhuys (Santpoort-Zuid)
Woensdag 08.30 uur-09.40 uur groep 7 juf Gerry
Woensdag 09.40 uur- 10.50 uur groep 6 juf Karlijn
(pauze bij juf Corina)
Woensdag 11.05-12.15 uur groep 8 juf Beau
(Groep 6 en 7 wisselen halverwege het jaar van tijd)
Hoe oud was de kastanjeboom, denk jij?

Na elke les neemt één van de kinderen uit de groep
een speciaal schrift mee, om op te schrijven waar de
afgelopen les over ging en wat we hebben gedaan.
Op de linker bladzijde mag een tekening worden
gemaakt. De les daarna laat hij/zij horen (en zien) wat
er in het schrift is gekomen.
Lever jouw antwoord tot 17 september in bij meester
Regelmatig zal ik zelf ook verslag doen van de lessen Wouter!
van de afgelopen weken. Dit kunt u dan lezen in de
Naam
Groep
Hoe oud was
nieuwsbrief.
volgens jou
Met vriendelijke groet,
Jacqui Willemse
Gymrooster schooljaar 2021-2022

Gymzaal Parnassiaschool
Maandag 08.30 uur-09.40 uur groep 5A juf Mariette
Maandag 09.40 uur-10.50 uur groep 5B juf Marjolein
(pauze bij juf Corina)
Maandag 11.05 uur-12.15 uur groep 4A juf Danielle

deze boom?
…………. jaar
Wüstelaan richting Santpoort-Zuid komende week
gesloten.

Virtuele toer Bosbeekschool

te helpen met opruimen bij het Skatepark.

Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u
altijd delen met uw vrienden of kennissen.
https://www.360superview.nl/VTbosbeekschool/ind
ex.htm

Het kinderboekenhotel is geopend!
Zin om een boekje te lezen of te lenen? Het
kinderboekenhotel is er voor jou!

Buurtactiviteit: Jipkids vakantiekamp
JIPPIEJAJEE!
Op de eerste twee dagen van de
herfstvakantie organiseren we het JiPkids 'HELLO
Autumncamp'. We hebben er nu alweer SU-PER veel
zin in!
Ons kamp is gericht op natuurlijk spelen en
ontdekkend leren. Dit doen we in groepsverband en
in vrij spel. Tijdens het kamp zijn we druk in de
weer met het maken van onze eigen speurtocht, het
zoeken van sporen en aanwijzingen, spelen we met
de oudere kinderen levend stratego, kijken we naar
een interactieve theatervoorstelling,
knutselen/tekenen & fröbelen er op los in ons
knutsellokaal, bakken we al zingend marshmallows
boven ons eigen kampvuur, dansen we in de silent
disco, spelen we een potje voetbal en verstoppertje,
trekken we alle verkleedkleding uit de kast, springen
we op het springkussen, doen we mee
aan beweegworkshops, gaan we herfst knutselen en
last but not least: werken we aan onze uiterlijke
verzorging dmv schmink, glittertattoo's en haarverf.
Op ons kamp besteden we veel aandacht aan
groepsvorming, samenwerken en het sluiten van
nieuwe vriendschappen. Daarom is het extra leuk om
een tweedaags kamp te boeken.

Wij wensen jou veel leesplezier!

Datum: Maandag 18 en dinsdag 19 oktober 2021
Tijd: 9.30 - 15.30
Leeftijd: (bijna) 5 - 10 jaar
Kosten: €60 per dag
Locatie: Middenduinerweg 74, Santpoort

Buurtactiviteit: Opruimactie Skatepark
Op woensdag 8 september vanaf 14:00 uur is er
een opruimactie bij het Skatepark in Santpoort
Noord. Kinderen en ouders zijn uitgenodigd om

Met vriendelijke groet,
Marleen Schulte & Lonneke Nuytinck
+31 6 45468448
www.jipkids.nl of Instagram: JiPkids
Buurtactiviteit: dansles

Vakantierooster 2021-2022 (alvast voor uw agenda)
Herfstvakantie 18-10-21 t/m 22-10-21
Kerstvakantie 27-12-21 t/m 07-01-22
Voorjaarsvakantie 21-02-22 t/m 25-02-22
Tweede Paasdag 18-04-22
Meivakantie 25-04-22 t/m 06-05-22
Hemelvaart 26-05-22 t/m 27-05-22
Pinksteren 06-06-22
Zomervakantie 18-07-22 t/m 26-08-22
Studiedagen 2021-2022 (alvast voor uw agenda)
Donderdag 23 september 2021
Vrijdag 15 oktober 2021
Maandag 29 november 2021
Vrijdag 18 februari 2022
Woensdag 30 maart 2022
Woensdag 15 juni 2022
Donderdagmiddag 14 juli 2022
Vrijdag 15 juli 2022 (alle kinderen vrij)
De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 17
september 2021

