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Met de Raad van Kinderen denken kinderen
structureel mee met bedrijven en organisaties
over strategische en maatschappelijke
Schoolfotograaf
vraagstukken. Kinderen leren meedenken over de
Strandjutten gr 7b
wereld om hen heen, besluitvormers ontdekken
Romeinenproject 7a
Kabouterpad Kweektuin 1-2 a en b nieuwe denkrichtingen en leraren worden
geïnspireerd door de creatieve denkkracht van
Romeinenproject 7b
hun leerlingen. MCF werkt hierin samen met
Strandjutten gr 7a
Unicef Nederland, die zich er ook hard voor maakt
Start Kinderboekenweek
dat kinderen een gelijkwaardige stem krijgen in de
Nieuwsbrief 4
beslissingen die hun leven, nu en in de toekomst,
Thysses Hof gr. 6
aangaan.
Voorstelling Bieb gr.3- 4a en b
Romeinenproject gr. 7a en b
Afsluiting Kinderboekenweek
Opening Romeinen tentoonstelling gr. 7 a en b Huis van Hilde
Start Herfstvakantie om 12.15u

Van de directie
Beste ouders,
We kunnen terugkijken op zeer goedbezochte
informatie avonden. Fijn dat u aanwezig was!
Na de oproep in de vorige Nieuwsbrief hebben
een aantal ouders zich opgegeven om te helpen
het plein ‘bladvrij’ te houden. Zij gaan binnenkort
starten.
Op vrijdagochtend is er niemand bij de
administratie die de deur kan openen voor
leerlingen en/of ouders die later komen. Op de
deuren hangt een briefje met het verzoek om dan
even op het raam bij groep 3 (voordeur) of bij de
kleutergroep (pleindeur) te kloppen zodat iemand
de deur open kan doen.
Raad van Kinderen
Wij zijn er trots op dat we gevraagd zijn om met
groep 8 mee te doen met de Raad van Kinderen.
Deze raden zijn opgezet door the Missing Chapter
Foundation (MCF: www.missingchapter.org.).
Groep 8 wordt de Raad van Kinderen voor
Connexxion. Zij zullen met de directie van
Connexxion in gesprek gaan.

Een Raad van Kinderen onderzoekt strategische
dilemma’s van bedrijven en organisaties. Zij geven
ideeën over mogelijke oplossingen. Bedrijven en
organisaties gaan met deze adviezen aan de slag.
Het Raad van Kinderenteam begeleidt dit proces
met een 6 stappenplan:
Stap 1 dilemma: organisatie formuleert een
dilemma
Stap 2 presentatie: organisatie presenteert
dilemma
Stap 3 onderzoek: Raad van Kinderen onderzoekt
dilemma
Stap 4 dialoog: Raad van Kinderen presenteert
bevindingen
Stap 5 reactie: organisatie reageert op de
adviezen
Stap 6 voortgang: organisatie en school evalueren
Het team in de schoolbanken
In de vorige Nieuwsbrief
heb ik u gemeld dat wij zijn
gestart met de nieuwe
begrijpend leesmethode
Nieuwsbegrip XL.
Afgelopen woensdag
hebben wij een training
over deze methode gevolgd.
Met vriendelijke groet,
Erna Heijnis
Schoolleider RDO

Van het team
Kinderboekenweek 2016
Van 5 t/m 13 oktober is de Kinderboekenweek
2016. Opa’s en oma’s staan centraal tijdens deze
Kinderboekenweek onder het motto: voor altijd
jong! Boeken waarin opa’s en oma’s voorkomen
zijn middelpunt!
De Bosbeekschool opent woensdag 5 oktober om
8:30 uur de Kinderboekenweek met een lied en
dans! De leerlingen mogen deze dag verkleed als
opa’s en oma’s naar school toekomen!
De Bosbeekschool probeert in deze
kinderboekenweekdagen heel veel opa’s en oma’s
in de school te krijgen:
Opa’s / oma’s mogen ’s morgens komen voorlezen
in de klas (zie intekenlijst bij de klas van uw kind)
Opa’s / oma’s mogen een geschiedenisles geven
Opa’s/ oma’s mogen …….. (eigen ideeën zijn ook
welkom!)
Overleg even met de leerkracht van uw kind
Volleybalclinic
wanneer dit zou kunnen in de klas.
Woensdag 21 september hebben de kinderen van
groep 7 en 8 een volleybalclinic gehad van Wanda
In de Nieuwsbrief van 6 oktober kunt u lezen wat
Zomerdijk van Smashing Velsen. Alle facetten van
elke groep gaat doen als afsluiting van de
het volleybal kwamen aan bod, zoals
Kinderboekenweek. We kunnen wel alvast
serveren, bovenhands en onderhands opvangen
verklappen dat de afsluiting donderdagmiddag 13 en als laatste oefening smashen. Dat bleek een
heel leuk onderdeel te zijn. De clinic werd
oktober is van 14:45 uur tot 15:30 uur en het
afgesloten met een partijtje volleybal .
speciaal voor opa’s en oma’s is!
Korfbaltoernooi
Tijdens de gymlessen krijgen de groepen 3 t/m 6
een sportclinic over korfbal aangeboden.
Leerlingen die het leuk vinden kunnen meedoen
aan het korfbaltoernooi op zaterdag 22 oktober.
De leerlingen hebben hierover informatie
ontvangen (grijze brief). Het inleverstrookje dient
uiterlijk 30 september ingeleverd te zijn.

Hopelijk geven zich veel kinderen op voor het
volleybaltoernooi in de herfstvakantie. Dit kan nog
tot maandag .

Romeinenproject
De Bosbeekschool is met de groepen 7
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening
van een tentoonstelling over de Romeinen in het
Huis van Hilde te Castricum. Ter voorbereiding op
deze opening zullen leerlingen filmpjes maken die
Volleybaltoernooi
Op woensdag 19 oktober in de herfstvakantie is er tijdens deze tentoonstelling gepresenteerd
een volleybaltoernooi voor scholen. De leerlingen worden. Docenten van het Kunstencentrum
verzorgen hiertoe een Romeinendag:
van groep 6 t/m 8 hebben hierover informatie
respectievelijk ma 26 september voor groep 7a en
ontvangen (gele brief). Het inleverstrookje dient
donderdag 29 september voor groep 7b.
uiterlijk maandag 26 september bij de eigen
leerkracht ingeleverd te zijn.
Kunstdagboek
Beeldend kunstenaar Ludie Bakker van het
Kunstencentrum is deze week gestart met tekenen schilderlessen in de groepen 1 / 2. Alle groepen
van de Bosbeekschool zullen gedurende het
schooljaar vier maal een tekenles krijgen die

gebundeld wordt in een kunstdagboek.
Kunstklas
Leuk om te merken dat de animo voor de
Kunstklas op woensdagmiddag erg groot is! Het
lijkt er op dat iedereen die zich opgegeven heeft,
deel kan nemen. De deelnemers krijgen allen nog
bericht hierover.
OR
Welke 2 ouders willen de kascontrole voor de
Ouderraad uitvoeren? U kunt zich opgeven bij
Hedwig Wiegeraad, haar emailadres is:
hwieg@hotmail.com

