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Nieuwsbrief 4

Van de directie
Donderdag 5 oktober landelijke stakingsdag
Leraren Primair Onderwijs
(Dag van de Leraar)
Op donderdag 5 oktober is de landelijke
stakingsdag Leraren Primair Onderwijs. Ons
bestuur OPO IJmond ondersteunt deze actiedag
volledig en geeft alle collega’s de gelegenheid om
te gaan staken. Dat betekent dat alle OPO-scholen
donderdag 5 oktober gesloten zijn. Ook op onze
school zal er gestaakt worden. Als er collega’s zijn
die niet staken, zullen die niet ingezet worden om
kinderen op te vangen.

voorkomen dat we kinderen in zo’n situatie naar
huis moeten sturen en vragen u om mee te
denken naar mogelijke oplossingen. Intern kunnen
we vaak al veel bieden, maar als er ouders zijn
met bijv. een onderwijsbevoegdheid en die niet
meer of part-time in het onderwijs werkzaam zijn,
kunnen die juist in noodsituaties misschien ook
iets voor onze school betekenen. Heeft u interesse
of kent u iemand die ons zou kunnen
ondersteunen, dan horen wij dat graag. Alvast
bedankt voor het meedenken!
Mad Science gaat van start
a.s. Vrijdag start de naschoolse activiteit Mad
Science. De kinderen van de groepen 3, 4 en 5A
gaan om 12.15 uur naar het lokaal van groep 4. De
kinderen van groep 5B, 6, 7 en 8 gaan naar het
TSO lokaal. Daar is dan ook een begeleider van
Mad Science aanwezig. Eerst even samen wat
eten en drinken en dan als een echte
wetenschapper aan de slag. Wij wensen alle
kinderen heel veel plezier.
Parro
Om u vanuit school nog beter op de hoogte te
houden (korte informatie vanuit de groep, of
foto’s van de diverse activiteiten), gebruiken we
op school een speciale app voor op de telefoon:
Parro. Wilt u deze gratis app alvast downloaden?
U ontvangt via de mail een uitnodiging van de
groepsleerkracht om aan zijn / haar specifieke
Parro groepsapp deel te nemen.

V.O. informatieavond voor kinderen en ouders
van groep 8.
Dinsdag 26 september hebben we een speciale
bijeenkomst voor alle kinderen van groep 8 en
hun ouders. De avond start om 19.30 uur en zal
waarschijnlijk duren tot 21.00 uur. Tevens zullen
er vertegenwoordigers vanuit het V.O. aanwezig
zijn om alle vragen van kinderen en ouders te
Toekomstig mogelijk tekort invalkrachten
De verwachting is dat we in de toekomst te maken beantwoorden. Deze informatieavond is een
belangrijk startmoment voor de overgang van het
kunnen krijgen met een tekort aan invallers in
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. We
geval van ziekte van een van onze teamleden.
verwachten dan ook dat alle kinderen met hun
Zeker bij een mogelijke griepgolf kan dat
ouder(s) aanwezig zullen zijn.
organisatorische problemen geven. Wij willen

meer tijdens de lessen naar voren komt. De
groepen 7 en 8 zullen het hele jaar op
maandagochtend HVO volgen. Groep 6 heeft
de eerste helft van dit schooljaar HVO op
maandagmiddag en wordt daarna afgelost
door groep 5. Tijdens de lessen HVO
onderzoeken de kinderen allerlei
belangrijke levensvragen. Door middel van
verschillende werkvormen, zoals
filosoferen, debatteren, rollenspellen,
tekenen, schrijven en spel leren de kinderen
zichzelf en de ander kennen. Ze leren
keuzes maken, verschillen respecteren en
verantwoordelijkheid nemen. Op deze
manier komen de kinderen spelenderwijs te
weten wat zij belangrijk vinden in het leven
en hoe hun klasgenoten daarover denken.
Kort gezegd is HVO laten zien wat je denkt,
wilt en voelt en ook luisteren naar wat een
ander bedoelt.
Met veel plezier zal ik het komende jaar op
Vanuit het team
donderdag met groep 8 aan het werk
gaan. Als u vragen of opmerkingen heeft
Jas kwijt / gevonden voorwerpen
over de lessen HVO kunt u mij altijd
Sanne uit groep 5b is haar spijkerjas kwijt, het kan bereiken op het volgende mailadres:
zijn dat iemand de verkeerde jas aangetrokken
mariellehvo@gmail.com
Parkeren rond de school
Dagelijks brengt u uw kind weer naar school of
haalt u uw kind weer op. Auto’s staan vaak op de
Burgermeester Enschedéstraat, naast de kerk op
de stoep geparkeerd. Kinderen en ouders steken
de straat over, auto’s rijden door de straat en
fietsende kinderen willen op tijd op school komen.
Dat geeft soms echt een gevaarlijke situatie, zeker
als we ook pal voor de ingang van de school even
met de auto stoppen om het kind uit te laten
stappen. Daarnaast hoor ik ook van de
buurtbewoners uit de Molenstraat dat er auto’s
midden op de weg stilstaan voor de ingang van
het schoolplein en dat daar dan kinderen uit de
auto stappen. Laten we met elkaar ons bewust zijn
van ons gedrag en een goed voorbeeld zijn voor
de kinderen. Wij willen allemaal dat alle kinderen
veilig op school komen en daar moeten we
allemaal rekening mee houden. Parkeer uw auto
op een veilige plek. Dat kan ook iets verder van de
school vandaan. Dank voor uw medewerking.

heeft? Het is een donkerblauwe.

De kist van de gevonden voorwerpen is vol. (Ook
nog van vorig schooljaar) Aanstaande maandag,
dinsdag en woensdag zullen de spullen
tentoongesteld worden in de gemeenschappelijke
ruimte. Bent u iets kwijt? Misschien zit er nog iets
van u bij?
HVO-lessen op de Bosbeekschool

Mijn naam is Mariëlle Callenbach. Ik ben 44
jaar en woon in Driehuis met mijn man en 3
kinderen. Sinds 4 jaar ben ik op 5
verschillende scholen met heel veel plezier
docent humanistisch vormings onderwijs
(HVO). Omdat HVO nieuw is voor de
groepen 5, 6 en 7 zal ik eerst uitgebreid
kennismaken met de kinderen. Daarna gaan
we aan de slag met verschillende thema’s
zoals kinder- en mensen rechten, jezelf zijn,
anders zijn, mediawijsheid, pesten,
vriendschap, emoties, kwaliteiten,
vooroordelen, vrijheid, gelijkheid en
democratie, de grote geestelijke
stromingen, de puberteit en alles wat er nog

Om een korte indruk te krijgen van HVO
kunt u onder het de volgende link
https://www.youtube.com/watch?v=Ssp3eK5bGG
c een spotje van het Humanistisch Verbond

over mijn lessen zien.
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag
29 september.

