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Kalender
September
Vr 18
Di 29

Nieuwsbrief 3
Thijsse’s Hof gr. 6A
Brandweerles gr. 7 en 8
Oktober
Vr 2
Nieuwsbrief 4
Ma 5 Studiedag leerkrachten
OPO IJmond. Leerlingen zijn vrij!
Di 6
NIO afname gr. 8
Wo 7 Start Kinderboekenweek
Do 8 Thysse’s Hof gr. 6B
Vr 9
Gr 1-2 excursie naar tandarts
Do 15 Kijkavond Kinderboekenweek
Vr 16 Nieuwsbrief 5 Start Vakantie
Van de directie,
De fietsenstalling
Afgelopen tijd vinden er vervelende incidenten
plaats bij de fietsenstalling. Er zijn 2 steppen
verdwenen en verleden week heeft ‘men’ een
band leeg laten lopen. Onder schooltijd hebben
wij geen zicht op de fietsenstalling. Om toch
zoveel mogelijk deze vervelende incidenten te
beperken, zullen de leerkrachten die pleinwacht
hebben om 8.30u en om 13.30 u het hek dicht
doen (het hek kan niet op slot i.v.m. kinderen die
later op school komen of onder schooltijd weg
moeten).
Wij vragen iedereen het hek achter zich dicht te
doen. Wilt u daar zelf ook op letten en dit ook met
uw kind bespreken?
Verhuizing
Deze week is de eerste oplevering van ons nieuwe
schoolgebouw. Er moet na de eerste oplevering
nog het nodige gebeuren, maar we lopen op
schema. Dat betekent dat de door ons geplande
verhuisdagen blijven staan zoals ze eerder
gecommuniceerd zijn (tenzij er zich natuurlijk
onverwachte calamiteiten voor doen).

Twitter
Wilt u ons volgen op Twitter? U kunt ons terug
vinden onder: Erna Heijnis@Bosbeekschool
Van het team
Taart en Cake bakken
We hebben vandaag (7 september) een appeltaart
gebakken en een sinaasappelcake! Dat was heel
leuk.
Misschien denk je dat dit niet eerlijk is en dat is
ook wel een beetje waar. Maar we hebben wel
begrijpend lezen gedaan en ook rekenen en klok
kijken. Want we moeten goed de ingrediënten
lezen en dat is begrijpend lezen! En je moet uit
rekenen hoeveel er in moet! En je moet kijken hoe
lang het in de oven moet en hoe lang je moet
mixen. En dat is klok kijken. En in de middag was
het smullen MMM!
Groetjes Kate en Meike groep 6a
Herfst in de kleuterklassen
In beide kleuterklassen is het inmiddels herfst. De
herfsttafel in de klas raakt al goed gevuld met
allerlei materialen. Binnenkort gaan we zelfs
appelmoes maken met alle appels die er nu van de
bomen vallen. In de klas is ook een tover/heksen
hoek te vinden. De heksen en tovenaars in de klas
maken uit een echt toverboek verdwijndrank,
vergeetpoeder en zelfs heksensoep. U kunt een
kijkje komen nemen, mits u niet bang bent om te
‘verdwijnen’ of als kikker de school te verlaten…

Rare jongens die Romeinen
Groep 7 stond afgelopen maandag de hele dag in
het teken van de Romeinen. Het is
nl. precies 2000 jaar geleden dat
de Romeinen een fort in Velsen
(Flevum) stichtten. De leerlingen
mochten met de verkregen
informatie van docenten van het
Kunstencentrum in groepjes een
presentatie maken.

Succesvolle Pierloop
De Bosbeekschool is derde bij de scholenloop van
de Pierloop geworden. De snelle jongens en
meisjes hebben een mooi sport- en spelpakket
voor school verdiend.

Muziekles van meester Jantje
Dit schooljaar werkt de
Bosbeekschool in het kader van het project
Cultuureducatie met Kwaliteit Velsen (CmKV)
nauw samen met het Kunstencentrum Velsen. De
eerste vakdocent die we op school mochten
begroeten afgelopen woensdag was meester
Jantje (van der Wurff). Hij komt om de twee
weken op school om muziekles te geven.
Woensdag was het de beurt aan de groepen 5 t/m
7 en 8a. De kinderen hebben genoten van les van
deze muzikale meester, die twee verschillend
gekleurde schoenen draagt. Met behulp van
verschillende instrumenten werd heerlijk
gemusiceerd. Klik op deze link om iets meer over
de werkwijze van meester Jantje te weten te
komen:

https://www.youtube.com/watch?v=h6PmFGj
hgvw

De snelste jongen was Sven uit groep 8b en het
snelste meisje was Pam uit groep 7. Wij willen alle
deelnemers feliciteren met het behalen van de
eindstreep.

Groep 7 in actie o.l.v. meester Jantje

Kinderboekenweek 2015
Van woensdag 7 oktober t/m 18 oktober is de
kinderboekenweek 2015 met het thema 'Raar
maar waar'. Tijdens deze kinderboekenweek
draait alles om techniek, wetenschap en
ontdekken. Natuurlijk zal er ook veel gelezen en
voorgelezen worden.
De Bosbeekschool opent woensdag 7 oktober om
8:30 uur de kinderboekenweek met het speciaal
voor de kinderboekenweek geschreven lied 'Raar
maar waar' van Kinderen voor kinderen. Hierbij
laten we ook de bijbehorende dans zien. Komt
allen kijken!
De afsluiting van deze kinderboekenweek is op
donderdagavond 15 oktober. Van 18:30 uur tot
19:30 uur is er dan een kijkavond op school en
kunnen ouders en belangstellenden kijken naar
wat wij in de klassen hebben gemaakt en gedaan
rondom deze kinderboekenweek 'Raar maar
Waar'.
OPROEP van de Ouderraad
15 oktober wordt de Kinderboekenweek weer
feestelijk afgesloten met een kijkavond. Tijdens
deze avond kunnen we de kunstwerkjes van de
kinderen bewonderen. Maar daarnaast
organiseert de Ouderraad dit jaar ook een
boekenmarkt.
Heeft u nog uitgelezen boeken in de kast staan,
doneer ze aan de Bosbeekschool! Alle boeken,
mits in goede staat, zijn van harte welkom.
Tijdens de kijkavond zullen de boeken verkocht
worden door leerlingen uit groep 8. Met de
opbrengst van de boekenverkoop zal de
Bosbeekschool nieuwe leesboeken voor de
kinderen aanschaffen.
Tussen 2 en 12 oktober kunnen de boeken
worden ingeleverd bij de leerkracht.
Alvast bedankt!
DE punten gevraagd voor de rekenles
Om het rekenen tot 1000 in groep 6 te
automatiseren, zijn we op zoek naar Douwe
Egberts-punten.

De punten gaan we sorteren. En d.m.v. handig
rekenen gaan we bundels maken van 1000
punten.
Daarna willen we de punten graag gebruiken voor
de aanschaf van nieuwe DE-mokken.
Heeft u nog koffiepunten van DE in uw keukenlade
of keukenkastje liggen? Wij zijn er blij mee!
U kunt de koffiepunten inleveren bij de leerkracht
van uw kind of rechtstreeks bij juf Cindy of juf
Autokleed
Groep 1/2B ( juf Roeliene) is op zoek naar een
autokleed. Heeft u een autokleed dat u niet meer
gebruikt, dan zouden wij dat graag ontvangen. De
kinderen zullen er heel blij mee zijn.
Verkeersveiligheid
Vanuit de gemeente Velsen hebben alle scholen
het verzoek gekregen om onderstaand bericht
onder uw aandacht te brengen.
Onze handhavers (boa’s) en wellicht ook de
wijkagenten, gaan de komende tijd, omwille van
de verkeersveiligheid van de kinderen, weer veel
aandacht besteden aan de schoolomgeving rond
het brengen en het halen van de kinderen. We
roepen ouders en kinderen op om zo veel mogelijk
met de fiets of te voet naar school te komen.
Kinderen doen op deze wijze ook verkeerservaring
en –vaardigheid op.
Parkeer op plaatsen waardoor het zicht bij
oversteken vrij blijft (uitermate belangrijk omdat
kinderen veelal niet over auto’s heen kunnen
kijken). Parkeer daarom:
 buiten 5 meter van
kruispunten/aansluitingen;
 in parkeervakken;
 langs het trottoir in plaats van op het
trottoir;
 niet op groenstroken, fietspaden etc.
Enkele belangrijke verkeersregels:
Stoppen (vrijwillig) voor bijvoorbeeld het in/uit
laten stappen van kinderen mag in ieder geval niet

op de plaatsen waar dat gevaar en/of ernstige
hinder oplevert voor andere weggebruikers zoals:
 op het kruisingsvlak van wegen;
 op en binnen 5 meter van
oversteekplaatsen;
 bij weggedeelten met borden stopverbod;
 bij gele doorgetrokken strepen;
 op en langs fietsstroken.
Dit overzicht van spelregels is niet compleet, maar
gericht op de meest voorkomende knelpunten in
de schoolomgeving, waarop ook wordt
gehandhaafd. Daarbij wordt bekeurd als ouders
fout parkeren of stoppen waar dat niet mag.
GGDFlits
Alle kinderen die in 2015 negen jaar zijn of
worden, krijgen van de GGD een uitnodiging voor
vaccinatie, de BMR- en DTP.
De BMR-prik beschermt tegen bof, mazelen en
rode hond.
De DTP-prik beschermt tegen difterie, tetanus en
polio.
Deze vaccinaties geeft de GGD Kennemerland op
verschillende locaties door de hele regio.
Wilt u meer weten? Kijk dan op:

www.ggdkennemerland.nl/jeugd/rijksvaccinat
ies
Gaat u binnenkort op reis en wilt u weten of u
daarvoor extra vaccinaties nodig heeft? Kijk dan
op www.ggdkennemerland.nl/reizigers

