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Brandpreventieles gr . 8A en B
De Schoolfotograaf
Pierloop Velsen
Veiligheidslessen gr. 4
Projectdag Romeinen gr. 7
Brandpreventieles gr. 7
Sportdag gr. 1-2 Gr. 7 en 8 geen
Gymnastiek
OR vergadering
Nieuwsbrief 3
Thijsse’s Hof gr. 6A
Veiligheidslessen gr. 7 en 8
Studiedag leerkrachten
OPO IJmond. Leerlingen zijn vrij!
NIO afname gr. 8
Start Kinderboekenweek
Gr 1-2 excursie naar tandarts
Kijkavond Kinderboekenweek
Nieuwsbrief 5 Start Vakantie

Van de directie
Beste ouders,
Het verheugt mij dat zoveel ouders de
informatieavonden hebben bezocht. Als team zijn
wij zeer blij met uw betrokkenheid.
Rooster studie -en verhuisdagen
Ik voeg hieronder nogmaals ons rooster voor de
studiedagen toe. Hierbij staan ook de
verhuisdagen vermeld. Voor zover nu bekend
staan deze data nog steeds.
In verband met de verhuizing hebben we de
verhuisdagen voorlopig gepland op:
woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag 20
november 2015.
Mocht blijken dat het gebouw later opgeleverd
wordt, dan zullen we de verhuisdagen naar een
later moment verplaatsen. U kunt geen rechten
ontlenen aan deze voorlopige geplande
verhuisdagen.

Daarnaast hebben we studiemomenten op:
 maandag 5 oktober 2015
 maandagochtend 23 november 2015
De kinderen worden om 13.00u op school
verwacht!
 donderdagmiddag 14 januari 2016
vanaf 12.30u
 dinsdagmiddag 15 maart 2016
vanaf 12.30u
 vrijdagochtend 24 juni 2016
 donderdagmiddag 14 juli 2016
vanaf 12.30u
 vrijdagochtend 15 juli 2016
De leerlingen zijn op deze studiemomenten vrij.
De reden dat wij op maandag 23 november om
13.00u starten is, dat wij als team in de ochtend
een training krijgen over de nieuwe geplaatste
touchscreens waarmee wij vanaf dat moment
gaan werken. Tevens hebben wij dan ook nog de
gelegenheid om de puntjes op de i te zetten i.v.m.
de opening van ons gebouw om 13.00u.
Zoals u op de info avond heeft gehoord zijn we
gestart met Plannex, een digitaal programma voor
onze meer begaafde leerlingen. De betreffende
leerlingen krijgen instructie van juf Janna op de
dinsdagochtend. De ouders van de betreffende
kinderen zijn ondertussen hiervan op de hoogte
gesteld.
Verderop in deze nieuwsbrief staat meer
informatie over Plannex.
Drama en muzieklessen
Tevens geeft juf Janna aankomend jaar op de
dinsdagmiddag iedere groep 7 lessen drama.
Daarnaast zijn we zeer verheugd dat wij Jantje van
der Wurff en Aga de Wit (beiden werkzaam bij
het Kunstencentrum) mogen inzetten voor de
muziek- en dans/drama lessen. Zij zullen
regelmatig op school komen om les te geven of
om de leerkrachten te begeleiden. Ook
ondersteunen zij ons bij het grote schoolproject in

april. Wij zijn zeer blij met hun deskundigheid en
inzet.
Ouderbijdrage
U krijgt deze week via de leerkracht een brief van
de OR over de betaling van de ouderbijdrage. Wij
vragen u om een (vrijwillige ) ouderbijdrage zodat
wij alle leuke extra activiteiten kunnen blijven
financieren. Mocht u redenen hebben om dit niet
te (kunnen) betalen, dan vraag ik u om met mij in
overleg te gaan. Wij zullen dan samen naar een
goede oplossing gaan zoeken. Het schoolreisje is
een vastgestelde verplichte bijdrage.
Verder nog een vraag vanuit de OR;
wie is bereidt de kascontrole van de OR te doen?
Er zijn twee mensen nodig.
U kunt zich aanmelden bij Hedwig Wiegeraad
0653905495 of hwieg@hotmail.com
Schoolfotograaf
Volgende week komt de schoolfotograaf. U krijgt
hierover nog een apart bericht .
Met vriendelijke groet,
Erna Heijnis
Van het team
TSO
Beste ouders/verzorgers,
Wilt u indien uw kind(eren), om welke reden dan
ook, niet gaan overblijven dit schriftelijk of
persoonlijk melden bij de TSO.
Dit om “vermissing” van of onnodig zoeken naar
een kind te voorkomen.
Indien u dit schriftelijk wilt doen dan kunt u een
briefje in het bakje op de stoel voor het TSO lokaal
neerleggen, dan draagt de coördinator er zorg
voor dat uw kind(eren) word(en) afgemeld.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan
kunt u contact opnemen via de mail met de
coördinator van de TSO.
Met vriendelijke groet,
Bianca Sinnige
Coördinator TSO
Email: bianca.sinnige@bosbeekschool.nl
Strandexcursie
De strandexcursie was heel leuk en leerzaam. We
kregen een rondleiding van een gids. Je kon veel

dingen doen, bv. zeediertjes vangen met een
schepnetje, zand bekijken met een loep, de
temperatuur van het water meten en kijken of het
eb of vloed was door een grote zandberg te
maken.

Ook de fietstocht was leuk. We hebben Schotse
Hooglanders gezien en sommige kinderen zagen
ook nog een eekhoorn, konijn en een vos.
Eva en Pam, groep 7
Pierloop
Ruim 25 leerlingen hebben zich ingeschreven voor
de Pierloop. Wij wensen hen alvast succes op
zaterdag 12 september. De deelnemers ontvangen
per brief nog nadere informatie. De start is om
14.00u en supporters zijn van harte welkom!
Pilot Plannex voor meerbegaafden
De Bosbeekschool heeft besloten om kinderen die
op CITO LOVS op de vakgebieden begrijpend lezen
en rekenen een score niveau 1 behalen met
daarbij minimaal 10 maanden in didactische
leeftijd een voorsprong hebben in aanmerking te
laten komen voor de leerlijn meer- en
hoogbegaafdheid. Daarnaast kijken wij naar de
methodetoetsen, leer- en persoonlijkheidskenmerken en uiteraard gebruiken wij de
informatie van u als ouder.
Wanneer blijkt dat een leerling meerbegaafd is,
moeten er structurele aanpassingen/afspraken
gemaakt worden over de begeleiding van de
leerling. Meerbegaafde leerlingen hebben
doorgaans minder uitleg, oefening en herhaling
nodig dan de reguliere methoden bieden. Voor
hen kan het reguliere aanbod gecompact worden.
Dit betekent dat deze kinderen voorafgaand aan
het blok de methodetoets van het blok afnemen.
Als de toets goed gemaakt is, kunnen de
bijbehorende oefeningen (en soms ook de
instructie) worden overgeslagen. Er blijven dus
ook activiteiten over van de les waaraan alle
leerlingen meedoen. Daarnaast komt er door het
compacten van de leerstof tijd vrij voor deze

leerlingen voor aanvullende verrijkingsmaterialen.
Wij hebben als verrijkingsmateriaal gekozen om
dit jaar Plannex uit te proberen.
Plannex is dé online leeromgeving voor
meerbegaafde leerlingen in het basisonderwijs.
Het bevat meer dan 500 projecten die kinderen
uitdagen hun talenten te benutten. Het is zoals
sommige kinderen zeggen: “een digitaal
programma met allemaal soorten lessen erin over
alle categorieën. Je hebt een eigen account waar Rupsen
je je eigen lessen maakt.”
Meerbegaafde leerlingen zijn vaak heel breed
geïnteresseerd. Plannex biedt de mogelijkheid om
deze kinderen op allerlei gebieden uit te dagen,
maar wel binnen een duidelijke structuur, zodat ze
handvatten hebben om diep in de onderwerpen te
duiken. Plannex helpt ze naar hun eigen
functioneren te kijken en geeft ze inzicht in hun
talenten.
De leerlingen zijn afgelopen dinsdag gestart onder
begeleiding van juf Janna. De eerste reacties van
de leerlingen en leerkrachten waren zeer positief!
Dramalessen
De dramalessen zijn gestart. Juf Janna is afgelopen
dinsdag begonnen met de twee kleuterklassen. Zij
hebben beiden een half uurtje rupsen en vlinders
gespeeld. En wat deden ze het goed!.

Vlinders

Autisme
Op maandag 21 september is er voor ouders
en andere belangstellenden een bijeenkomst
van Autismecafe Velsen. Meer informatie kunt
u terug vinden op de prikborden bij onze
ingangen.

