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Van de Bosbeekschool naar het voortgezet
onderwijs
Ouders en kinderen van de groepen 8 zijn van harte
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
welkom op de informatieavond van PO naar VO op
Ouderportaal)
dinsdag 8 september 2020. We houden deze
31 augustus t/m 4 september: startgesprekken
informatieavond apart i.v.m. de coronamaatregelen
1 september: MR vergadering
voor groep 8A en voor groep 8B (zie verschillende
4 september: verkiezingen Leerlingenraad in de
aanvangstijden). Deze avond is het startsein voor het
groepen 6, 7, 8A en 8B
proces van een persoonlijke schoolkeuze voor de
7 september: Bureau Halt bezoekt groep 7 en 8
overgang naar het voortgezet onderwijs. De kinderen
8 september: informatieavond voor groep 8A en 8B
van de Bosbeekschool naar het voortgezet onderwijs. en ouders van de groepen 8 ontvangen nog een
persoonlijke uitnodiging via Parro.
Aanvangstijd kinderen en ouders groep 8A is om
19.00 uur
Even voorstellen... Nieuwe HVO vakspecialist op de
Aanvangstijd kinderen en ouders groep 8B is om
Bosbeekschool.
20.30 uur
Beste ouders en kinderen,
Mijn naam is Jacqui Willemse en ik woon in Haarlem.
Vanuit de directie:
De afgelopen (ruim 25) jaren ben ik leerkracht
Corona:
Kinderen die een loopneus hebben of verkouden zijn geweest op verschillende scholen en in verschillende
groepen, vooral in de midden- en bovenbouw. Dit
en in groep 1/2 zitten, mogen gewoon naar school.
jaar geef ik voor het eerst de HVO-lessen op de
Heeft uw kind in groep 1/2 last van hoesten, dan
adviseert het RIVM wel om uw kind thuis te houden. Bosbeekschool; in de groepen 6 tot en met 8 op
Belangrijk is om uw kind goed in de gaten te houden maandag.
en bij (milde) klachten de school te informeren. Bij
HVO staat voor Humanistisch Vormingsonderwijs.
vragen kunt u altijd bij de directie terecht.
Tijdens de lessen gaat het om:
· ontdekken wat je zelf wilt, denkt en voelt en dat
De leerlingenraad
Ook dit jaar gaan we weer van start met een nieuwe duidelijk maken;
Leerlingenraad. Twee kinderen per groep uit groep 6, · ontdekken wat een ander wil, denkt en voelt en dat
dat anders kan zijn dan bij jou (maar zeker niet meer
7, 8A en 8B vormen binnenkort de nieuwe
of minder waard!);
Leerlingenraad. Het afgelopen jaar hebben de
· ontdekken hoe jij in de wereld staat; welke
kinderen van de Leerlingenraad hun ervaringen
mogelijkheden, keuzes en verantwoordelijkheden
gedeeld met enkele collega-directeuren tijdens de
daarbij horen.
audit op de Bosbeekschool. Ook gaf de
Leerlingenraad positieve kritieken tijdens het Open
Dat betekent, dat er verschillende onderwerpen en
Podium na ieder optreden en zijn zij bezig geweest
vragen aan bod zullen komen en de kinderen op zoek
met het ontwerpen van een ‘Kinderboekenhotel’
voor op het schoolplein. Kinderen kunnen zich binnen gaan naar hun eigen antwoord. Voorbeelden van
zulke vragen zijn: Wie ben ik? Hoe zien anderen mij?
hun eigen groep kandidaat stellen en op vrijdag 4
september zijn er in deze groepen verkiezingen voor Wat is geluk? Wanneer is iemand jouw vriend(in)?
Andere onderwerpen kunnen zijn: verliefdheid,
de leerlingenraad 2020-2021. In de volgende
Nieuwsbrief stellen wij de nieuwe Leerlingenraad aan keuzes maken, pesten, verhalen, anders zijn,
vooroordelen, wereldburger, vrijheid, geloof,
u voor.
verschillende culturen, rijk en arm, sociale media.
Tijdens de lessen gebruik ik diverse werkvormen zoals
verhalen, gedichten, drama, muziek, film, tekenen,
schrijven, filosoferen en spel.

Sociale vaardigheden zijn tijdens de lessen minstens
zo belangrijk. Hoe luisteren we naar elkaar? Hoeveel
rekening houden we met elkaar? Welke
omgangsregels hebben we? Kom je voor jezelf op?
Hoe doe je dat dan? Hoe ga je om met
teleurstellingen, etc.

Aantal deelnemers per groep: maximaal 4
christina@christinaknoll.com / 06 - 5575 2620

Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw agenda)
Herfstvakantie 10 okt. 2020 t/m 18 okt. 2020
Kerstvakantie 19 dec. 2020 t/m 03 jan. 2021
Voorjaarsvakantie 20 febr. 2021 t/m 28 febr. 2021
Tweede Paasdag 05 april 2021
Na elke les neemt één van de kinderen uit de groep
Koningsdag 27 april 2021
een speciaal schrift mee, om vast te leggen waar de
Meivakantie 01 mei 2021 t/m 16 mei 2021
afgelopen les over ging en wat we hebben gedaan.
Hemelvaart (in meivakantie)
De les daarna laat hij of zij zien en horen wat er in het Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
schrift is gekomen. Regelmatig zal ik zelf ook verslag Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 aug. 2021
doen van de lessen van de afgelopen weken. Dit zal
dan te lezen zijn in de nieuwsbrief.
Studiedagen schooljaar 2020-2021 (alvast voor uw
agenda) Alle kinderen zijn dan vrij.
Met vriendelijke groet,
vrijdag 18 september 2020
Jacqui Willemse
vrijdag 09 oktober 2020
maandag 16 november 2020
Startgesprekken
woensdag 10 februari 2021
Van 24 aug. 2020 t/m 4 sept. 2020 houden we de
donderdag 25 maart 2021
startgesprekken. Het doel van het gesprek is om
maandag 26 april 2021
kennis met elkaar te maken en om belangrijke
woensdag 16 juni 2021
kenmerken van uw kind kort te bespreken, zodat de donderdag 08 juli 2021 (studiemiddag!)
groepsleerkracht goed kan aansluiten bij de
vrijdag 09 juli 2021 (calamiteitendag)
(onderwijs-) behoeften van uw kind. Bij het
startgesprek zijn de kinderen aanwezig. De
Gymrooster schooljaar 2020-2021
gesprekken worden dan ook alleen aansluitend na
schooltijd gevoerd en dus niet ’s avonds.
U ontvangt bij het startgesprek ook de
leerlingstamkaart van uw kind. Wilt u de algemene
gegevens direct controleren (naam, adres,
telefoonnummers, e-mailadres, gegevens huisarts) en
deze dan ook weer meteen inleveren bij de box bij de Maandag (gymzaal Parnassiaschool)
uitgang? We hanteren voor de startgesprekken weer 08.30 uur – 09.40 uur groep 6
een vaste looproute door de school.
09.40 uur – 10.50 uur groep 5
11.05 uur – 12.15 uur groep 4 (juf Corina neemt de
Vioolcursus voor kleuters van september t/m
overblijfkinderen mee naar school)
december 2020: Voorbereidend viool
Groepscursus voor 4 t/m 6 jarigen.
13.30 uur – 14.30 uur groep 3/4 (juf Corina neemt de
Een cursus bomvol liedjes, ritmische en
overblijfkinderen mee naar de gymzaal)
bewegingsspelletjes met en rondom de viool. De
14.30 uur – 15.30 uur groep 3
jonge violisten ontwikkelen hun gehoor, gevoel voor
ritme en fantasie en maken zich stapsgewijs de viool Woensdag (het Gymhuys / Santpoort-Zuid)
eigen. Zo wordt eerst geleerd om met de stok de
08.30 uur – 09.40 uur groep 7
snaren goed aan te spreken; de linker vingers zijn dan 09.40 uur – 10.50 uur groep 8A
inmiddels soepel en sterk om de eerste liedjes te
11.05 uur – 12.15 uur groep 8B
spelen. Deze cursus is een goede voorbereiding op
privé vioollessen.
16.30-17.30 uur maandag, woensdag of vrijdag (om
De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op
13 uur) in overleg
vrijdag 11-09-2020
Aantal lessen: 14 plus een concert
Prijs: € 225 inclusief leenviool pakket, boek en tasje.

