Nummer 3/datum: 17-09-2021
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- maandag 20 september ouderbijeenkomst
‘vergroenen schoolplein’, aanvang 20.00 uur
- woensdag 22 september groep 4 naar het
Pieter Vermeulen museum
- donderdag 23 september studiedag (alle
kinderen zijn dan vrij)

Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek is dit jaar bij ons op school van
6 t/m 14 oktober.
Vanuit de directie:
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar:
Corona maatregelen
Worden wat je wil!
Tot 25 september: ouders niet in school.
Op woensdag 6 oktober mogen alle kinderen
Omdat wij de anderhalve meter in de gangen niet
verkleed in een beroep op school komen. Denk aan
kunnen garanderen, laten wij in ieder geval tot 25
bakker, schilder, brandweer, agent etc. Vanaf 8:15
september geen ouders toe. Ouders en kinderen
uur verzamelen we op het grote plein. Alle
nemen buiten afscheid van elkaar. Na schooltijd is er
leerkrachten zijn daar aanwezig. Ouders mogen er
wel ruimte voor individuele gesprekken op afstand in
ook gezellig even bij blijven! (in uw eigen werk outfit
de klas.
zou leuk zijn)
Heeft u een mooi of interessant beroep en wilt u daar
Leerlingenraad
in de klas over vertellen, neem dan even contact op
De volgende kinderen vormen de nieuwe
met de groepsleerkracht. In de groepen 7 en 8 zou
leerlingenraad:
Uit groep 6: Emma Booden, Vesper Hogeland, Florian het gesprek ook kunnen gaan over welke school of
opleiding je moet volgen om later in het beroep van
Otte en Bas Walman.
Uit groep 7: Emma Alkemade en Dennis van den Berg jouw dromen te kunnen werken.
Uit groep 8: Kate Koning en Steef Hofland
Tijdens de Kinderboekenweek worden de Gouden
Griffel (het best geschreven kinderboek) en de
Gouden Penseel (de mooiste tekening in een
kinderboek) uitgereikt. Ook is er het
Kinderboekenweekgeschenk. Dit boekje krijg je
cadeau als je een kinderboek in de boekwinkel koopt.
Ook geven we deze periode extra aandacht aan
De leerlingenraad denkt op diverse gebieden mee
lezen. Het is heel gezellig om voorgelezen te worden,
met school. Dit schooljaar gaan we in ieder geval
in de groep doen we aan chill-lezen en we promoten
aandacht geven aan het vergroenen van het
onze leukste kinderboeken. Ook komt er een echte
schoolplein, extra fietsenrekken en aan de
kinderboekenschrijver bij ons op bezoek. Kinderen
verkeersveiligheid rondom de school. De
lezen helaas tegenwoordig vaak minder dan vroeger
leerlingenraad komt 1 x per maand bij elkaar op
en dat betekent dat wij, school én ouders, onze
vrijdagochtend onder leiding van meester Wouter.
kinderen moeten blijven stimuleren om gewoon
Wij wensen de leerlingenraad heel veel succes!
heerlijk te genieten van een boek. De
Kinderboekenweek is daar een mooie gelegenheid
voor!

De afsluiting van de Kinderboekenweek is op
donderdag 14 oktober. Wat we precies gaan doen is
nog even geheim... Daarover leest u in de volgende
nieuwsbrief meer.

Leerlingen die belangstelling hebben, kunnen bij de
eigen leerkracht een inschrijfformulier vragen. De
formulieren dienen vrijdag 24 september bij de eigen
leerkracht ingeleverd te worden.

Spaaractie: Sparen voor boeken tijdens de
Kinderboekenweek

Korfbaltoernooi
In de herfstvakantie is er ook nog een
korfbaltoernooi. Dit is bestemd voor leerlingen van
groep 3 tot en met 6. Het toernooi vindt plaats op
zaterdag 23 oktober in sporthal Zeewijk. Er wordt
gespeeld in teams van 4. De leerlingen van groep 3 en
4 spelen apart van de leerlingen van 5 en 6. Ter
voorbereiding kunnen leerlingen een gratis
korfbalclinic volgen op woensdag 22 september en
maandag 27 september van 17.00 - 18.00 in sporthal
Zeewijk. Voor de clinic kan men zich opgeven via
www.sportpasvelsen.nl. Voor het toernooi gaat de
inschrijving via het inschrijfformulier dat de leerlingen
op school hebben ontvangen.
Voor beide toernooien geldt dat de ouders in de
sportkantine de wedstrijden kunnen volgen;
vooralsnog niet op de tribune, maar dat kan
veranderen.

Koopt u van 6 t/m 14 oktober een kinderboek bij
onze Santpoortse boekhandel ‘Bredero boeken’,
wilt u de kassabon dan op school inleveren in de
envelop bij het kantoor van meester Wouter? De
Bosbeekschool mag voor 20 % van het
totaalbedrag van alle kassabonnen gratis boeken
uitzoeken bij Bredero Boeken!

Nieuws vanuit de MR
'Hallo! Mijn naam is Danielle; moeder van Luka
(groep 1/2) en Isabel (bijna 6 mnd) en wij wonen in
Santpoort-noord. Sinds dit schooljaar ben ik lid van
de MR om op een actieve manier betrokken te zijn bij Groene voetstappen week
de schoolcarrière van mijn kids en zaken die de
school en de leerlingen aan gaan. Ik werk 3 dagen per
week in de hulpverlening en neem deze ervaring mee
naar de vergaderingen.'
Kunstklas
Op 1 oktober starten we weer met de Kunstklas. De
kunstklas is bedoeld voor leerlingen die zich verder
willen bekwamen in de teken- en schilderkunst en
andere handvaardigheidsaspecten. Vanaf groep 5
kunnen leerlingen deelnemen. Judith Zwaan van
Kunstform is onze vertrouwde docent. De lessen zijn
op vrijdag in het TSO lokaal van 13.00-14.30 uur. De
kosten voor 12 lessen bedragen 80,-. Leerlingen die
belangstelling hebben, kunnen bij de eigen leerkracht
een inschrijfformulier vragen. Dit dient 24 september
weer ingeleverd te zijn. We hopen op een grote
opkomst.
Volleybaltoernooi
Eindelijk mogen de sporttoernooien weer doorgaan.
We trappen af met volleybal in de vorm van een
smashbaltoernooi voor de groepen 6 tot en met 8.
Dit toernooi vindt plaats op woensdag 20 oktober in
de herfstvakantie. Groep 6 speelt van 10.00 - 12.30
uur en de groepen 7 en 8 van 13.00 - 15.30 uur. Er
wordt in tweetallen gespeeld in sporthal Zeewijk.

Van 27 september t/m 1 oktober organiseert de
gemeente Velsen de week van de groene
voetstappen. Dit is een landelijk actie om kinderen
bewust te maken van ons milieu en hoe we daar mee
om kunnen gaan om, nu en in de toekomst. Het gaat
allemaal over ‘duurzaamheid’. Hoe houden wij ons
milieu schoon? Ook wij promoten dit initiatief. Kom
het liefst iedere dag, maar zeker deze week lopend,
steppend, skatend, met de fiets of met het openbaar
vervoer naar school! Zie ook
www.groenevoetstappen.nl

Virtuele toer Bosbeekschool

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
sportaanbod in de buurt

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 1
oktober 2021

