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Voorstelling Bieb gr.3- 4a en b
Romeinenproject gr. 7a en b
Afsluiting Kinderboekenweek
Opening Romeinen tentoonstelling gr. 7 a en b Huis van Hilde
Start Herfstvakantie om 12.15u
Beestenbende op school
NIO groep 8
Nieuwsbrief 5

Van de directie
Beste ouders,
Zoals u in deze Nieuwsbrief kunt lezen gebeurt er
veel op de Bosbeekschool. De tekenlessen van de
vakdocent zijn ook gestart. Iedere kind krijgt
daarbij een eigen Kunstdagboek. Aankomende
jaren wordt dit dagboek gevuld met tekeningen.
In deze Nieuwsbrief kunt u ook lezen over de
opzet van de dans/drama lessen. En… de
Kunstklas is deze week gestart! Er is veel animo
voor deze tekenlessen na schooltijd.

onderwerp ‘zwerfafval’ leuk te maken. Als we
kinderen al op jonge leeftijd betrekken bij de
zwerfafvalproblematiek, zal de kans dat ze op
latere leeftijd zelf afval op de grond gooien enorm
afnemen. Zwerfafval staat stevig in de top 3 van
grootste ergernissen onder de Nederlandse
bevolking. Daar komt bij dat het opruimen van
zwerfafval jaarlijks ongeveer 250 miljoen euro
kost.
De leden van De BeestenBende voelen zich
verantwoordelijk voor hun buurt. Zij zorgen er
samen met hun team voor dat het in de buurt
geen ‘beestenbende’ wordt.
Om kinderen kennis te laten maken, komt er
iemand van De BeestenBende op 26 okotber bij
de groepen 3 tot en met 6 op de Bosbeekschool
langs om iets te vertellen over het initiatief en om
kort het filmpje (dat ook op onze website staat) te
laten zien. Vervolgens krijgen de kinderen een
folder met alle informatie over De BeestenBende
(tevens een inschrijfformulier) en een brief voor
hun ouders.

HVO
Mijn naam is Mariëlle Callenbach. Ik ben 43 jaar
en woon in Driehuis met mijn man en 3 kinderen.
Ook zijn er al veel opa’s en oma’s gesignaleerd die Sinds 3 jaar ben ik op 4 verschillende scholen met
in de groepen hebben voorgelezen. Fijn om zoveel heel veel plezier docent humanistisch vormings
onderwijs (HVO).
betrokken mensen in de school te zien!
Op de Bosbeekschool geef ik les in groep 7 en 8.
We gaan aan de slag met verschillende thema’s
Met vriendelijke groet,
zoals kinder- en mensenrechten, jezelf zijn,
Erna Heijnis
anders zijn, mediawijsheid, pesten, vriendschap,
Schoolleider RDO van de Bosbeekschool
vooroordelen, vrijheid, gelijkheid en democratie,
de grote geestelijke stromingen, de puberteit en
Van het team
alles wat tijdens de lessen naar voren komt.
Beestenbende
De BeestenBende is een speciale club voor
kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar die
helpen bij het schoonhouden van hun eigen buurt.
Inmiddels zijn al meer dan 10.000 kinderen lid
(geweest) van deze club.

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.
De BeestenBende is opgericht om kinderen te
betrekken bij het aanpakken van zwerfafval en het Op deze manier komen de kinderen spelenderwijs

te weten wat zij belangrijk vinden in het leven en
hoe hun klasgenoten daarover denken.

Kunstklas
Woensdagmiddag 5 oktober is de Kunstklas
gestart. Er werd enthousiast en serieus aan
Kort gezegd is HVO laten zien wat je denkt, wilt en verschillende tekeningen gewerkt! En met
voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt. resultaat!
Als u vragen of opmerkingen heeft over de lessen
HVO kunt u mij altijd bereiken op het volgende
mailadres: mariellehvo@gmail.com.

Schoolfoto’s
Op 20 september jl. is de schoolfotograaf op
school geweest. Vandaag (donderdag 6 oktober
2016) ontvangt uw kind een inlogcode om in te
loggen op de website van de schoolfotograaf.
Daar kunt u zien hoe de foto’s geworden zijn en
eventueel een bestelling plaatsen. De schoolfoto’s
zullen het hele jaar online besteld kunnen worden.
Romeinen project groepen 7
Groep 7 is
uitgenodigd om de
officiële opening bij
te wonen van de
tentoonstelling in
het museum “Huis
ten Hilde” over de
Romeinen. De
leerlingen hebben
filmpjes gemaakt
voor in het museum.
Deze worden tijdens
de opening
vertoond.

Voorstellingen
In het kader van cultuureducatie is de
Bosbeekschool enthousiast aan het werk met
tekenlessen, muzieklessen en dans/toneel/
dramalessen. Deze laatste lessen resulteren voor
elke groep in een kleine voorstelling; ouders zijn
hiervoor van harte welkom. Zo is groep 7 reeds
aan de slag gegaan met een toneelstuk over
Romeinen. De voorstelling zal vrijdag 11
november zijn. De groepen 1 / 2 zullen op 5
december in de middag een Sintmusical
presenteren en groep 3 zal een Kerstvoorstelling
laten zien. De precieze tijden worden door de
groepsleerkracht gecommuniceerd aan de ouders.

Afsluiting Kinderboekenweek
Donderdagmiddag 13 oktober van 14:45 uur tot
15:30 uur is de afsluiting van de
Kinderboekenweek “Voor altijd jong!”
Deze middag is speciaal voor opa’s, oma’s en hun
kleinkind! Opa’s en oma’s zijn in elke klas van
harte uitgenodigd in de groep van hun kleinkind.
In groep 3 kunnen de opa’s en oma’s in de klas
genieten van:
* een film van hun kleinkinderen die dansen op
een liedje van de Kinderboekenweek;
* een foto-opdracht: “Hoe ziet mijn kleinkind er
uit wanneer hij/zij mijn leeftijd heeft?”;
* knutselwerkje en een tekening n.a.v. het boek
“Pas op opa!”
In groep 4A mogen opa’s en oma’s meedoen met
gezelschapsspelletjes van toen en nu. En samen
met hun kleinkind de gemaakte werkjes
bewonderen en natuurlijk nog meezingen en
dansen!
Ook in groep 7 kunnen de opa’s en oma’s gezellig
ouderwetse gezelschapsspelletjes doen.
Verder hangen er nog wat kunstwerkjes waarin u
de hoofdrol speelt……
Volleybal
Wij doen met twee teams mee aan het
volleybaltoernooi op woensdag 19 oktober.
Het gaat om een team uit groep 8 en een
samengesteld team uit groep 7a/7b. De

Bosbeektenues en het speelschema krijgen de
deelnemers volgende week.
Korfbal
Voor het eerst doet onze school mee aan het
korfbaltoernooi voor basisscholen in Velsen.
We hebben een team kunnen samenstellen uit
groep 4. De Bosbeektenues en het speelschema
krijgen de deelnemers volgende week.

