Nummer 5/datum: 13 oktober 2017
Kalender
17 okt. Nio toets gr.8
18 okt. Bollen planten gr. 5 en 6
18 okt. Opruimmiddag (team en evt. vrijwilligers)
19 okt. Afsluiting Kinderboekenweek 15.00 uur
20 okt. Tekenlessen Ludie gr. 8B
20 okt. Speelgoedochtend groep 1/2
23 okt Start Herfstvakantie
23 okt. Mega sportmix sporthal Zeewijk
25 okt Volleybaltoernooi
26 okt. Voetbaltalentendag bij RKVV Velsen
28 okt Korfbaltoernooi
27 okt. Einde herfstvakantie
30 okt. Gr 8 naar Duin en kruidbergmavo
31 okt. Verzetsmuseum gr 8B
03 nov. Tekenlessen Ludie groep 1/2A
03 nov. Tekenlessen Ludie groep 1/2B
03 nov. Mad Science les 5
03 nov. Nieuwsbrief 6
Van de directie
P.O. Staking 5 oktober 2017
Op 5 oktober was de Bosbeekschool de gehele dag
dicht. Dit in het kader van PO IN AKTIE. Met twee
bussen zijn we als alle OPOIJmond-scholen
vertrokken naar Den Haag om daar mee te doen
met de landelijke staking in het Zuiderpark. Het
team van de Bosbeekschool was met 17 man zeer
goed vertegenwoordigd. Het gaat ons met name
om het verlagen van de werkdruk. Op iedere
school een conciërge en meer ondersteunende
handen in de klas, zijn mooie voorbeelden. Wij
staan voor goed onderwijs, dat willen we nu, maar
ook in de toekomst kunnen blijven waarborgen.
Een toekomstig tekort aan leraren, kan de
onderwijskwaliteit sterk beïnvloeden. Ook het
tekort aan invallers is een probleem. Daarvoor zijn
extra gelden nodig, nu maar ook in de toekomst!
Wij ervaren absoluut ook steun vanuit de ouders
voor deze landelijke actiedag. Dank daarvoor en
laten we hopen dat verdere acties uitblijven. Voor

een korte impressie van deze dag:
https://youtu.be/j184ZdIahj8

Vanuit het team
Evacuatieoefening
Dat was wel even schrikken, woensdag 11
oktober! Om tien over negen ging het alarm af.
Ondanks dat er gewaarschuwd was dat het een
hard en naar geluid is en iedereen wist dat het zou
komen, vonden sommige kinderen het toch wel
HEEL erg hard (en misschien een beetje eng.)
Maar de resultaten logen er niet om: binnen drie
minuten was de school leeg op een goed
geordende manier. De kinderen liepen rustig met
hun leerkracht de school uit, om te verzamelen bij
de Zandhaas. Na 13 minuten waren alle klassen
aanwezig en de aanwezigen geteld, zodat de
oefening succesvol kon worden afgesloten.
De volgende twee oefeningen dit schooljaar zullen
niet worden aangekondigd. Spannend hoor…
De BHV groep
Kinderboekenweek actie!
Sparen voor je schoolbieb…

We kunnen als school gratis boeken voor de
schoolbibliotheek verdienen via de Bruna. Een
mooie actie waarbij we uw hulp zeker kunnen
gebruiken. Dit zijn de spelregels:
- koop van 4 t/m 15 oktober 2017 je
favoriete kinderboek bij Bruna
- lever je kassabon in bij meester Wouter
- de Bosbeekschool mag dan voor 20% van
het totaalbedrag aan kassabonnen,
boeken uitzoeken bij Bruna.
Alvast dank voor uw medewerking en
ondersteuning.

Kinderboekenweek
Opening Kinderboekenweek 2017
Woensdagochtend 4 oktober was het een
griezelige boel op het schoolplein!
Het zingen en dansen op het lied ‘Gruwelijk Eng!’
ging griezelig goed!

Verzetsmuseum
We zijn met de klas naar het junior
verzetsmuseum geweest. Het was daar erg
interessant. Er waren 4 huisjes van kinderen van
verschillende ouders: een joods meisje, NSB er,
iemand uit het verzet en een normaal mens. Deze
mensen leven nu nog. We moesten bij veel dingen
luisteren, maar je kon ook veel opdrachten doen.
Op het einde hebben we een filmpje gekeken
waarin de echte mensen (nu allemaal rond de 85)
werden geïnterviewd. Dit museum is echt een
aanrader. Kate en Noor uit groep 8a
Kunstklas
De Kunstklas, voor kinderen die zich verder willen
bekwamen in teken- en schildertechnieken, is
vorige week van start gegaan. De belangstelling
was wederom erg groot. Na afloop van de
lessenserie zal er een tentoonstelling op school
Voorlezen tijdens de Kinderboekenweek
We gingen in het kader van de Kinderboekenweek worden gehouden.
een zelfbedacht griezelverhaal voorlezen in groep
Nieuwsbrief voor ouders over De Vreedzame
4. Het was erg leuk om te doen. Je zat echt te
school blok 2: We lossen conflicten zelf op.
denken of het niet te eng was of te lang. Maar
In de bijlage vindt u de
uiteindelijk was het kort. De leerlingen van groep
nieuwsbrief van blok 2.
4 leken het verhaal wel een beetje eng te vinden.
Maar dat was natuurlijk ook de bedoeling.
Lars, Wiek en Rohan uit groep 8a
Afsluiting Kinderboekenweek 2017
Donderdagmiddag 19 oktober is de afsluiting van
de Kinderboekenweek. Iedereen is van harte
welkom om tussen 15:00 uur en 15:30 in de
klassen te komen kijken, luisteren en griezelen bij
alles wat er in deze kinderboekenweekdagen is
gemaakt. Om 15:00 uur kunt u het beste beginnen
in de klas van uw zoon/ dochter, want het is de
bedoeling dat de kinderen hun ouder(s),
grootouder(s) en andere belangstellenden gaan
rondleiden in hun eigen klas en daarna door de
hele school!

Mad Science
Mad Science is super leuk, omdat er spannende en
leuke experimenten zijn. Het gaat over
wetenschap. We hebben al geleerd over de
ruimte, licht en wat de zon is. We hopen dat we
nog veel meer gaan leren bij Mad Science in onze
schooljaren. Mad Science geeft plezier.
Groeten Penny en Lilli groep 4

Stemmen voor het idee Freerunpark Velsen van
Jouke (groep 7) en Bente Hoek
Het bij de gemeente ingediend idee van Jouke en
Bente om in Santpoort Noord een freerunpark te
plaatsen is door de selectie ronde heengekomen.
Om het idee te laten winnen kunnen de jongens
jullie stemmen goed gebruiken. Vanaf 14 oktober
kan er via de facebook pagina van de gemeente
Velsen gestemd worden. Veel kinderen uit groep 7
hadden in het begin al een handtekening gezet op
een lijst om het idee te supporten. Nu komt het er
op aan welk van de 5 geselecteerde ideeën de
meeste stemmen zal krijgen. Tot 25 oktober kan
er gestemd worden. Freerunpark Velsen zal een
24-7 volledig vrij toegankelijk park worden met
voorkeurslocatie naast de skatebaan bij het
station. De jongens hopen op veel stemmen!!
Sponsoren voor dansgroep (Indy Roes) gezocht!
Indy Roes kan heel goed dansen. Haar dansgroep
wil meedoen aan het WK in Polen. U kunt deze
dansgroep helpen hun droom te verwezenlijken…

Sportactiviteiten in de herfstvakantie
In de herfstvakantie is er naast het volleybal- en
korfbaltoernooi ook nog een “mega sport mix” op
23 oktober. Dat is in sporthal Zeewijk. Informatie
hierover hebben alle leerlingen reeds ontvangen.
Kosten bedragen €2,-.
En nog meer sport in de herfstvakantie:
Donderdag 26 oktober vindt er in Nederland een
unieke voetbaltalentendag plaats voor jongens en
meiden van 7 tot en met 12 jaar. Voetballende
Bosbeek-kids opgelet! Op donderdag 26 oktober
wordt bij RKVV Velsen aan de Wolff en Dekenlaan
in Driehuis de Noord-Hollandse selectiedag
gehouden. In de ochtend (09.00 uur – 12.30 uur)
strijden kinderen in de leeftijdscategorie 7-9 jaar
voor een plekje in de finale, ’s middags (13.00 uur
– 16.30 uur) zijn de kinderen uit de
leeftijdscategorie 10-12 jaar aan de beurt. De
uiteindelijke winnaars plaatsen zich voor het
Panna! Sterrenteam en spelen in mei mee aan een
internationaal jeugdtoernooi. De kosten voor
deelname bedragen 29,50 euro. Daarvoor
ontvangt ieder kind een compleet Nike-tenue, een
voetbal, een goodiebag én een PANNA! Meer
informatie en inschrijven op
www.pannasterrenteam.nl
Gevraagd
Wij zijn op zoek naar een staand flap-overbord.
Mocht u er nog een beschikbaar hebben, dan
horen wij dit graag!

Aanmelden broertjes/zusjes
Om een goede inschatting te maken van het
aantal leerlingen de komende jaren, is het voor
ons prettig om te weten welke leerlingen we nog
kunnen verwachten. Als uw nog niet schoolgaande
zoon of dochter niet ingeschreven staat op school,
wilt u deze dan bij ons aanmelden?
Het aanmeldformulier kunt u op onze website
vinden.
Volleybal- en korfbaltoernooi
De leerlingen die zich opgegeven hebben voor het
volleybal- of korfbaltoernooi krijgen volgende
week de speeltijden en het Bosbeektenue
uitgereikt.

Even voorstellen…
Preventief Zorgteam van de Bosbeek
Soms heeft een kind of een ouder een vraag of
even wat ondersteuning nodig. Dan kunt u bij ons
terecht….

verminderd zelfvertrouwen of weerbaarheid,
motivatieproblemen en opvoedondersteuning.
***
Dirk Belleman, CJG coach bij CJG IJmond
Email: dbelleman@cjgijmond.nl
U kunt bij mij terecht voor vragen en
ondersteuning over het opgroeien en opvoeden
van uw kind(eren).
Begeleiding voor langere periode mogelijk en
indien nodig kunnen we in overeenstemming met
de ouders verwijzen naar andere vormen van
jeugdhulp.

Carolyn Fromberg, jeugdverpleegkundige bij GGD De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
Kennemerland
vrijdag 3 november
Email:cfromberg@ggdkennemerland.nl
Regulier contactmoment 5-jarige en groep 7. U
kunt terecht bij mij met vragen over o.a.:
Gezondheid, ontwikkeling van uw kind, leefstijl,
groei, voeding, zindelijkheid, opvoeding,
seksualiteit en vaccinaties.

Claudia van der Born, jeugdarts bij GGD
Kennemerland.
Email: cjpvdborn@ggdkennemerland.nl
Regulier contactmoment 5 jarige en groep 7
U kunt terecht bij mij met vragen over o.a.:
Gezondheid, ontwikkeling en gedrag van uw kind,
leerproblemen, leefstijl, groei, voeding,
seksualiteit en vaccinaties.

Shivan Dekker, jeugdmaatschappelijk werk Socius
Email: sdekker@socius-md.nl
Kort durende begeleiding op school, thuis of op
kantoor bij Socius aan het kind en ouders, waarbij
het kind centraal staat.
U kunt bij mij terecht voor ondersteuning bij
o.a.:Faalangst, rouwverwerking door
scheiding/ziekte/overlijden,

