In plaats van de methode alleen maar te
volgen passen wij het aanbod aan op hetgeen
de groep (of een groepje leerlingen) nodig
heeft. De groepen 3, 4 en 5 blijven daarbij
binnen het blok van de methode, de groepen
6, 7en 8 bieden de lesstof ook aan binnen het
blok, maar dan vanuit de leerlijn
(bijvoorbeeld breuken, van makkelijk naar
moeilijker).
Wij bieden extra ondersteuning aan in kleine
groepjes binnen en buiten de groep voor die
kinderen die even moeite hebben met de
oefenstof. Juist die extra aandacht en
ondersteuning geeft een goed en veilig
gevoel bij het kind. Ook bieden wij extra
ondersteuning aan voor de kinderen die
meer uitdaging nodig hebben en aankunnen.

Nummer 4/datum: 1-10-2021
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- vrijdag 1 oktober 2021 start Kunstklas (na
schoolse activiteit)
- maandag 4 oktober: dierendag
- dinsdag 5 oktober 2021: Dag van de leraar
- dinsdag 5 oktober 2021: MR vergadering
19.30 uur
- woensdag 6 oktober: gezamenlijke opening
Kinderboekenweek 08.15 uur schoolplein
- donderdag 7 oktober: Justin Vink
(kinderboekenschrijver) geeft een workshop
aan de groepen 5 t/m 8
- vrijdag 8 oktober 2021: Dag van de
duurzaamheid
- woensdag 13 oktober 2021: met de
leerlingenraad op verkenning 'groene
schoolpleinen’
- donderdag 14 oktober: 15.00 uur voorstelling
groep 6 voor de ouders
- donderdag 14 oktober 2021: afsluiting
Kinderboekenweek
- vrijdag 15 oktober: studiedag (alle kinderen
zijn vrij!)
Vanuit de directie:
Onze studiedagen staan in het teken van de volgende
doelen:
- We willen de betrokkenheid van de kinderen
bij hun onderwijs vergroten. Bijvoorbeeld bij
Topondernemers (thematische
wereldoriëntatie voor de groepen 4 t/m 8).
De kinderen gaan uit van de volgende vragen:
- Wat weet ik van dit thema?
- Wat wil ik leren van dit thema?
- Met wie werk ik samen?
- Hoe kom aan mijn informatie?
- Hoe presenteer ik het geleerde?
We doen hierbij een sterk beroep op de
21ste -eeuwse vaardigheden.
-

We sluiten zo goed mogelijk aan bij de
onderwijsbehoeften van het kind. We werken
gedifferentieerd minimaal op drie niveaus. Bij
rekenen hanteren we de methode ‘anders’.

Daarvan is dit een mooi voorbeeld rondom
het thema tandwielen. Om de werking ervan
inzichtelijk te maken, hebben de kinderen
een fietsbel bestudeerd. Concreter kunnen
we het niet maken. Hier genieten kinderen
en collega’s van!

-

We werken in onderwijsteams. Er zijn twee
onderwijsteams (groep 1 t/m 4 en groep 5
t/m 8). We werken samen en zijn samen
verantwoordelijk. Zo hebben we zicht op al
onze kinderen. Een mooi voorbeeld daarvan
is het groepsdoorbroken aanbod bij
begrijpend lezen vanaf groep 5 waarbij
kinderen op niveau bij elkaar zitten in de
groepen.

-

We geven aandacht aan de leesmotivatie. De
Kinderboekenweek, de nationale
voorleesdagen en het Kinderboekenhotel zijn
daar mooie voorbeelden van.

Tentoonstelling "Kind onder Vuur”

Wij gingen met de bus naar de tentoonstelling Kind
onder Vuur. Wij kwamen daar aan en kregen een
opdrachtenboekje en een potlood. Wij kwamen in
een kamer met wat hokjes. Wij gingen kijken naar
Farah (9 jaar), Vian (13 jaar), Angie (15 jaar) en Otim
(15 jaar). Zij hebben alle vier de oorlog meegemaakt.
Zij vertelden hun verhaal op een tv en we deden
opdrachten over oorlogslanden en de oorlog. Een
meneer vertelde ons over de oprichter van het Rode
Kruis. Tess, groep 7.
Kinderboekenweek

uur verzamelen we op het grote plein. Alle
leerkrachten zijn daar ook aanwezig, we zijn
benieuwd of jullie je eigen leerkracht nog herkennen!
Ouders mogen er ook gezellig bij blijven (in uw eigen
werk outfit zou leuk zijn)!
Heeft u een mooi of interessant beroep en wilt u daar
in de klas over vertellen, neem dan even contact op
met de groepsleerkracht. In de groepen 7 en 8 zou
het gesprek ook kunnen gaan over welke school of
opleiding je moet volgen om later in het beroep van
jouw dromen te kunnen werken.
Tijdens de Kinderboekenweek worden de Gouden
Griffel (het best geschreven kinderboek) en de
Gouden Penseel (de mooiste tekening in een
kinderboek) uitgereikt. Ook is er het
Kinderboekenweekgeschenk. Dit boekje krijg je
cadeau als je een kinderboek in de boekwinkel koopt.
Ook geven we deze periode extra aandacht aan
lezen. Het is heel gezellig om voorgelezen te worden,
in de groep doen we aan chill-lezen en we promoten
onze leukste kinderboeken. Ook komt Justin Vink,
een echte kinderboekenschrijver, bij ons op bezoek.
Kinderen lezen helaas tegenwoordig vaak minder dan
vroeger en dat betekent dat wij, school én ouders,
onze kinderen moeten blijven stimuleren om heerlijk
te genieten van een boek. De Kinderboekenweek is
daar een mooie gelegenheid voor!
We sluiten deze Kinderboekenweek af op donderdag
14 oktober. De kinderen gaan op deze dag een
Vossenjacht lopen in het bos. De kinderen uit groep 7
en 8 zijn de vossen en zij gaan verkleed als een
beroep! Bij deze vossenjacht hebben we ouders
nodig die met een groepje kinderen de vossen gaan
zoeken. U krijgt hierover een bericht van de eigen
leerkracht.
Spaaractie: Sparen voor boeken tijdens de
Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek is dit jaar bij ons op school van
6 t/m 14 oktober.
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar:
Worden wat je wil!
Op woensdag 6 oktober mogen alle kinderen
verkleed in een beroep op school komen. Denk aan
bakker, schilder, brandweer, agent etc. Vanaf 8:15

Koopt u van 6 t/m 14 oktober een kinderboek bij
onze Santpoortse boekhandel ‘Bredero boeken’,
wilt u de kassabon dan op school inleveren in de
envelop bij het kantoor van meester Wouter? De
Bosbeekschool mag dan voor 20 % van het

totaalbedrag van alle kassabonnen gratis boeken
uitzoeken bij Bredero Boeken!

training zijn €140,-. De training wordt door juf Lieke
gegeven.

Nieuws vanuit de Ouderraad (O.R.)
Ouderraad klaar voor een nieuw schooljaar

Rots en Water is een effectieve methode met als doel
kinderen weerbaarder te maken en meer
zelfvertrouwen te geven. Rots staat voor kracht,
water staat voor rust. Met deze twee uitgangspunten
leren kinderen voor zichzelf opkomen tijdens
fanatieke sport en spel oefeningen. Ook krijgt
iedereen een werkboek waarin zij leren evalueren.
De training bestaat uit 9 lessen, waarvan 1 ouderkind les en 1 afsluitende les voor kinderen, ouders en
teamleden. Na elke les informeert juf Lieke u per mail
over wat er behandeld is.

Naast alle lesdagen, is het op school voor alle
kinderen ook zo nu en dan tijd voor een klein feestje.
De ouderraad ondersteunt de school bij het
organiseren van deze bijzondere en leuke
activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst
en Pasen.
De ouderraad is voor de eerste keer dit schooljaar
samen gekomen, om een start te maken met wat
aanstaande festiviteiten. Zij zijn er klaar voor om de
kinderen een aantal momenten te verblijden. Ouders
die hier ook een steentje aan willen bijdragen zijn van
harte welkom om zich aan te melden als nieuw ORlid.

U kunt uw kind opgeven via de contactpagina
www.L-plus.nl/contact, of bel/whatsapp voor meer
informatie naar 06 2416 7980 of mail naar
lieke@L-plus.nl
Sporttoernooien
Er is veel animo voor de sporttoernooien in de
herfstvakantie. Voor het korfbaltoernooi op zaterdag
23 oktober hebben we maar liefst vier teams mogen
inschrijven. Er zijn veel ouders die de teams willen
begeleiden. Dat vinden wij erg fijn! Ook voor het
smashbal op woensdag 20 oktober is er veel
belangstelling. We hebben vijf teams kunnen
inschrijven. De deelnemers krijgen in de week vóór
de herfstvakantie een Bosbeektenue en een brief met
nadere informatie over de speeltijden. De teamindeling hangt volgende week in de klassen.

De OR heeft sinds dit schooljaar een nieuwe
voorzitter, Patrick Jorna.
Overige OR-leden zijn Rick de Zwart, Laura
Roodenburg, Wouter Hoogland, Jennifer Wise
(penningmeester), Stephanie Cramer en Marieke
Altenburg. Vanuit school is juf Lida vertegenwoordigd Kunstklas
in de OR.
Vrijdag 1 oktober gaat de Kunstklas van start met 8
enthousiaste deelnemers van onze school die onder
Rots en watertraining op onze school
leiding van beeldend kunstenaar Judith Zwaan hun
talenten verder gaan ontwikkelen.

Vanaf 26 oktober 2021 starten wij weer met de Rots
en Watertrainingen op onze school. Deze training
wordt geven als naschoolse activiteit op
dinsdagmiddag van 15.45 uur – 16.45 uur voor
kinderen van de groepen 2 t/m 5. De kosten voor de

8 oktober 2021: Dag van de duurzaamheid
voorleesactie
Deze voorleesactie is een laagdrempelige actie om
aandacht te geven aan een duurzame wereld. De
actie valt precies in de Kinderboekenweek. Die heeft
dit jaar als thema ‘Worden wat je wil’. Dat gaat, net
als duurzaamheid, over de toekomst. Tijdens de

voorleesactie lees je een verhaal voor uit zo’n boek.
Virtuele toer Bosbeekschool
Duurzame PABO heeft een reeks boeken uitgegeven
rondom duurzame thema’s. Deze boeken staan op de
website van Duurzame PABO en zijn als pdf digitaal
beschikbaar.
DOWNLOAD DE VOORLEESBOEKEN
Dit is ook een mooie gelegenheid om thuis een
kinderboek over duurzaamheid voor te lezen. Wij
wensen u veel leesplezier!
Nieuws vanuit de Leerlingenraad
Woensdagmiddag 13 oktober gaat de Leerlingenraad
op pad. Zij maken dan een rondtoer langs een aantal
groene schoolpleinen onder begeleiding van enkele
ouders en meester Wouter. De ervaringen en
gedachten van deze toer worden dan ook weer
gedeeld met de kinderen van groep 6, 7 en 8. Iedere

groep ontwerpt momenteel twee groene
schoolpleinplannen. We zijn benieuwd naar de
resultaten.
Muzikaal aanbod vanuit de buurt:
Muziekvereniging Soli start na de herfstvakantie met
blokfluitlessen.
Op donderdag 28 oktober 2021 gaan, bij voldoende
aanmeldingen, de blokfluitlessen weer van start bij
Muziekvereniging Soli. Elke donderdag zal er les
worden gegeven van 19.00 tot 19.30 uur. De cursus is
inclusief blokfluit en exclusief lesboek.

Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u
altijd delen met uw vrienden of kennissen.
https://www.360superview.nl/VTbosbeekschool/ind
ex.htm
Vakantierooster 2021-2022 (alvast voor uw agenda)
Herfstvakantie 18-10-21 t/m 22-10-21
Kerstvakantie 27-12-21 t/m 07-01-22
Voorjaarsvakantie 21-02-22 t/m 25-02-22
Tweede Paasdag 18-04-22
Meivakantie 25-04-22 t/m 06-05-22
Hemelvaart 26-05-22 t/m 27-05-22
Pinksteren 06-06-22
Zomervakantie 18-07-22 t/m 26-08-22
Studiedagen 2021-2022 (alvast voor uw agenda)
Vrijdag 15 oktober 2021
Maandag 29 november 2021
Vrijdag 18 februari 2022
Woensdag 30 maart 2022
Woensdag 15 juni 2022
Donderdagmiddag 14 juli 2022
Vrijdag 15 juli 2022 (alle kinderen vrij)

Blokfluit spelen is leuk en tegelijkertijd een
kennismaking met noten lezen en samen muziek
maken. De kinderen leren namelijk vanaf de eerste
les samen te spelen. Tijdens het cursusseizoen, dat
duurt tot het einde van het schooljaar, wordt uitleg
De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 15
gegeven over alle andere muziekinstrumenten die bij oktober 2021
Muziekvereniging Soli bespeeld worden.
Kinderen vanaf groep 5 zijn van harte welkom mee te
komen spelen. De lessen vinden plaats in het Soli
Muziekcentrum (naast station Driehuis). Neem voor
meer informatie of om je aan te melden contact op
met Marian Miessen via opleidingen@soli.nl of kijk
op de website www.soli.nl

