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Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- Maandag 7 juni: Groep 6 brengt bezoek aan
Ruïne van Brederode
- Maandag 7 juni Rots en water training (na
schoolse activiteit)
- Woensdag 9 juni Mad Science (na schoolse
activiteit)
- Donderdag 10 juni Juf Aga (vakdocent drama)
ondersteunt de groepen 8 met de musical
- Vrijdag 11 juni Juf Judith (vakdocent tekenen)
groep 3/4 en 3
- Maandag 14 juni Rots en watertraining (na
schoolse activiteit)
- Dinsdag 15 juni muziekles van Meester Jasper
- Dinsdag 15 juni: workshop schilderen zoals
Rembrandt, groep 7
- Woensdag 16 juni studiedag (Alle kinderen zij
vrij)
- Donderdag 17 juni schoolreisje
(continurooster voor de groepen 1 t/m 7 –
8.30 uur t/m 14.45 uur)
- Donderdag 17 juni Juf Aga (vakdocent drama)
ondersteunt de groepen 8 met de musical
- Vrijdag 18 juni Rapporten worden
meegegeven
- Vrijdag 18 juni tekenles juf Judith groep 1/2A
en 1/2B
Vanuit de directie:
Weer een bijenvolk in de school

beschermd. De imker vertelde ons dat er weinig aan
te doen is en dat ze ook niet gevaarlijk zijn.
Enquête schooltijden vanuit de oudergeleding van
de MR
Vandaag ontvangt u belangrijke informatie en een
digitale enquête omtrent het thema schooltijden. De
oudergeleding van de MR peilt op deze wijze of er
behoefte is om ouders verder te bevragen over een
mogelijk gewenste verandering van de schooltijden.
Deze peiling wordt gestuurd naar de ouders van de
kinderen van groep 1 t/m 6 en de ouders van de
nieuw aangemelde kinderen. De oudergeleding van
de MR gaat verder met het proces als er meer dan
60% aan respondenten positief gereageerd hebben.
Voor de goede orde vermelden wij graag nog dat dit
sowieso niet eerder actueel wordt dan schooljaar
2022/2023.
Schoolreisje en schoolkamp gaan dit schooljaar
door.
Het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7 gaat dit jaar
in ieder geval door. Wel houden we rekening met alle
corona voorschriften. Om de veiligheid te kunnen
waarborgen organiseren wij dit schooljaar een
alternatief schoolreisje.
- We gaan naar een buitenlocatie
- We gaan niet met een schoolbus weg
- We gaan niet naar een pretpark, waar veel
andere kinderen en volwassenen kunnen zijn.
- We organiseren het schoolreisje met zo min
mogelijk externe ondersteuning.
De groepen 1 t/m 7 hanteren deze dag een
continurooster (8.30 uur t/m 14.45 uur). Meer
informatie over deze dag volgt via de leerkracht van
uw zoon/dochter, middels een Parro bericht.
Ook het schoolkamp voor groep 8 gaat gelukkig door.
Daar houden wij ook bij een eventueel bezoek aan
een museum ook rekening met de
coronamaatregelen.

Net als vorig schooljaar heeft zich plotseling een
bijenvolk in de school genesteld!
Binnen 10 minuten verdwenen de bijen door een
hele kleine opening tussen de stenen. Bijen zijn

We blijven alert!
- Als uw kind verkouden is, blijft uw kind
thuis
- Als er corona binnen het gezin heerst, gaan
de kinderen in quarantaine (minimaal 5
dagen én na een negatieve test is uw kind
weer welkom, anders 10 dagen in
quarantaine)
- Bij klachten kunt u uw kind laten testen. In
afwachting van de testuitslag blijft uw kind
thuis.
- Ouders zijn op afspraak welkom in school
- We houden 1,5 m afstand tot elkaar
- We wassen regelmatig onze handen
- We hanteren nog de gescheiden in- en
uitgangen.
Oudertevredenheidsonderzoek 2021
Hierbij ontvangt u de uitkomsten van de
oudertevredenheidspeiling 2021:
Er zijn 191 enquêtes verwerkt van de 274. Dat is 70%
en dat is een mooi percentage aan respondenten.
De uitkomst bevat de volgende scores (norm 3,0)
- kwaliteitszorg 3,20
- leerstofaanbod 3,06
- leertijd 3,41
- pedagogisch handelen 3,45
- didactisch handelen 3,31
- afstemming 3,45
- actieve en zelfstandige rol van de leerlingen
3,36
- schoolklimaat 3,39
- zorg en begeleiding 3,03
- opbrengsten 3,19
- sociale veiligheid 3,37
- incidenten 3,26
Ouders gaven de school als cijfer een 7,9
Wij zijn trots op deze mooie uitkomst, maar we zijn
vooral benieuwd naar uw aandachtspunten, daar
kunnen wij als school verbeteren.
U gaf de volgende gebieden aan waarin wij nog
kunnen groeien:
- de school besteedt voldoende aandacht aan
de Wereldoriënterende vakken (Bij ons op
school is dat Topondernemers) 2,93
- er wordt voldoende aandacht besteed aan
ICT vaardigheden 2,73
- ik ben tevreden over de schooltijden 2,97
- de school informeert ouders goed over
(extra) begeleiding voor hun kind 2,92

-

de school biedt passende hulp bij leer- of
gedragsproblemen 2,82
in geval van zorg worden de ouders er goed
bij betrokken 2,85
De school geeft goede adviezen over hoe ik
mijn kind kan helpen 2,85
De school organiseert voldoende
contactmomenten 2,89

Wij kijken als team aan de hand van deze
aandachtspunten naar wat wij kunnen verbeteren.
Sommige aandachtspunten zijn mogelijk corona
gerelateerd of kunnen zijn voortgekomen uit de
tijdelijke schoolsluitingen. Het gemis aan fysieke
contactmomenten speelt zeker mee, mede doordat
wij de M-toetsen niet hebben afgenomen en daarna
ook geen rapport hebben gemaakt. Deze keuze is
gemaakt omdat wij bewust gericht waren op weer
met een goed gevoel dagelijks naar school en een
goed en passend aanbod richting einde schooljaar.
De MR-oudergeleding komt vandaag met een eerste
peiling op het gebied van mogelijk andere
schooltijden. Aan de hand van de reacties wordt dus
een eventuele vervolg enquête gepland.
Uit het oudertevredenheidsonderzoek blijkt ook dat
een aantal van u graag meer zou zien op het gebied
van ondersteuning en overleg bij (extra) zorg. Wij
hebben het altijd over een gezamenlijke
verantwoordelijkheid, juist als het over de extra zorg
van uw kind gaat. Ik hoor graag wat u mist, wat u
voorstelt of wat u denkt dat ingezet kan worden. Ik
nodig u van harte uit om mij daarover te informeren.
U mag mij altijd mailen:
wouter.sommers@opoijmond.nl
Gymlessen op maandag
Afhankelijk van het weer, wordt voor de gymlessen
op de maandag op de dag zelf besloten of de
leerlingen binnen (in gymkleding) of buiten (in
gewone kleding) gym hebben. Het is daarom handig
dat de leerlingen van groep 3 t/m 6 op de maandagen
zowel hun gymkleding bij zich hebben en gemakkelijk
zittende kleding dragen (en geen slippers). Denkt u bij
zonnig weer aan zonnebrand?

Sportdag groep 1 t/m 4
De sportdag voor de groepen 1 t/m 4 was een groot
succes. Onder leiding van groep 8 liepen de kinderen
naar het veld op de Bickerlaan. Daar aangekomen
stonden alle spelletjes al klaar. Groepjes verdelen en
sporten maar. We zagen lachende gezichtjes en de
kinderen waren constant in beweging. We hebben
genoten van een lekker pakje drinken en een
heerlijke koek. Eenmaal op school kregen we als
beloning nog een ijsje. Die lustten de kinderen wel
naar al dat harde werken. Dankzij groep 8 en juf
Corina was het een geslaagde dag!

Vanuit de leerlingenraad:
De leerlingenraad heeft dit schooljaar het idee
opgepakt om een kinderboekenhotel voor op het
schoolplein te regelen. Op het schoolplein komt een
bankje te staan met daaraan vastgekoppeld het
kinderboekenhotel. Kinderen van school en kinderen

uit de buurt kunnen tijdens het buitenspelen en in
het weekend dan even een boekje lezen. Ook kunnen
de kinderen een boek mee naar huis nemen om dat
thuis te lezen en dan een ander boek in het
kinderboekenhotel plaatsen, zodat andere kinderen
het kunnen lezen. U begrijpt dat wij hiermee vooral
het leesplezier willen vergroten.
De kinderen hebben hierbij veel hulp gekregen van
Piet Bosscher, de opa van onze leerlingen Dennis en
Emma. Piet heeft een eerste ontwerp gemaakt en de
leerlingenraad heeft daarop gereageerd en hun
gedachten zijn later uitgewerkt.
Het kinderboekenhotel is gerealiseerd en wordt nu
nog geschilderd door de kinderen uit groep 6,7 en 8
Eerst in de grondverf, daarna een eigen feestelijke
versiering en ten slotte nog aflakken. Eind van dit
schooljaar onthullen wij het Bosbeek
Kinderboekenhotel!

Bloemen uitdelen in de winkelstraat
Vrijdag 28 mei heeft juf Marcella (stagiair bij juf
Melanie, groep 3/4) met de hele groep bloemen
uitgedeeld in de winkelstraat van Santpoort. Het was
de bedoeling om mensen op deze manier een fijne
dag te wensen en te bezorgen. Dit hebben zij gedaan
in het kader van Marcella’s keuzevak
Levensbeschouwing, waarbij ze had gekozen voor het
thema ‘goed doen voor een ander’. In mei hadden
alle kinderen een brief gestuurd aan iemand die zij
lief vinden.
Een oudere dame die een operatie moest ondergaan
heeft van de kinderen een beterschapskaart
ontvangen. Tot grote vreugde van de klas heeft zij
een bedankkaartje gestuurd, zo hebben de kinderen
het doel van de les ervaren.
Het bloemen uitdelen was ook een groot succes; de
kinderen vonden het geweldig en hebben opnieuw
ervaren hoe het is om op deze manier iets aardigs te
doen voor onbekenden. De mensen in het dorp

waren allemaal zeer blij verrast door deze
bloemenactie!

Ben jij een jongere? Klik dan op onderstaande link
voor de enquête:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfgzmeYkrN.../vi
ewform
Ben jij een ouder van een kind onder de 12 jaar? Klik
dan op de onderstaande link voor de enquête:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfDuve2h91pU0.
../viewform
Vul de enquête alleen in als je uit Velsen komt. Als
dank voor je deelname zullen een aantal
waardebonnen verloot worden onder de deelnemers.
Bijzondere activiteiten: Misschien iets voor u of uw
kind…

Virtuele tour Bosbeekschool

Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u
Vakantierooster 2020-2021
altijd delen met uw vrienden of kennissen.
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
https://www.360superview.nl/VTbosbeekschool/ind Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 aug. 2021
ex.htm
Studiedagen schooljaar 2020-2021. Alle kinderen
zijn dan vrij.
Vraag vanuit de gemeente Velsen:
woensdag 16 juni 2021
De zomer begint eraan te komen!
Vanwege de
donderdag 08 juli 2021 (studiemiddag!)
huidige situatie en de coronamaatregelen ziet de
vrijdag 09 juli 2021 (vrij voor alle kinderen)
zomervakantie er voor de meeste jongeren en hun
ouders misschien (weer) anders uit. Ondanks de
Vakantierooster 2021-2022 (Alvast voor uw agenda)
omstandigheden, is gemeente Velsen bezig om
speciaal voor de kinderen en jongeren in Velsen een Herfstvakantie 18-10-21 t/m 22-10-21
Kerstvakantie 27-12-21 t/m 07-01-22
zomerprogramma op te zetten
.
Voorjaarsvakantie 21-02-22 t/m 25-02-22
Hiervoor heeft de gemeente jullie hulp nodig!
Tweede Paasdag 18-04-22
Meivakantie 25-04-22 t/m 06-05-22
Welke activiteiten vinden jullie (of jullie kinderen)
belangrijk en leuk? Welke activiteiten moeten zeker Hemelvaart 26-05-22 t/m 27-05-22
in het zomerprogramma komen? Ben je een jongere Pinksteren 06-06-22
of heb je een kind onder de 12, vul dan de enquête in Zomervakantie 18-07-22 t/m 26-08-22
of beantwoord de vragen die wij stellen via
Instagram.

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 18
juni 2021

