Nummer 6/datum: 5-11-2021
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- Donderdag 11 november: leerling training
mediatoren Vreedzame School
- Donderdag 11 november: Sint Maarten
- Maandag 15 november: school versieren
Sinterklaas aanvang 19.30 uur
- Dinsdag 16 november: ontruimingsoefening
- Woensdag 17 november MR vergadering
aanvang 19.30 uur
- Donderdag 18 november: leerling training
mediatoren Vreedzame School
- Vrijdag 19 november: Nieuwsbrief

Vanuit de directie:
Corona
Op dit moment zijn er nog geen verdere
veranderingen voor het basisonderwijs. Hoewel er
enkele kinderen positief zijn getest, is er van het naar
huis sturen van groepen nog geen sprake. Om de
rust in de organisatie te bewaren vragen wij u om
uiterst zorgvuldig te blijven handelen:
- Blijf bewust van het advies betreffende de
anderhalve meter afstand
- Bij (lichte) klachten houdt u uw kind thuis
- U kunt uw kind laten testen, maar dit is geen
verplichting. Bij een positieve zelftest vragen
wij u wel dringend om uw kind door de GGD
te laten testen. Is die uitslag onverhoopt
positief, dan vragen wij u school te
informeren.
Op deze wijze houden we corona hopelijk onder
controle. Niemand is immers gebaat bij een sluiting
van de school.

Juf Antoinette zal de komende weken een aantal
donderdagen afwezig zijn. Juf Chantal van de Molen
vervangt haar op 11, 18 en 25 november en op 9 en
16 december.
Sint Maarten
Donderdag 11 november willen de kinderen van
groep 1 t/m 4 hun lampion showen aan de ouders!
We nodigen u uit om op het schoolplein in een grote
cirkel te komen staan om 15:20 uur. Zingend zullen
wij dan langslopen. Groep 8 begeleidt de kinderen bij
het zingen van de Sint Maarten liedjes. De OR
verzorgt voor alle leerlingen iets lekkers!
Vrijdag 12 november mag uw kind iets lekkers,
opgehaald tijdens het Sint Maartenfeest, mee naar
school nemen voor in de pauze.
Verkenning alternatieve schoolweek
In het kader van het (toekomstig) lerarentekort
organiseren de schoolbesturen OPOIJmond, Fedra en
Atlant gezamenlijke bijeenkomsten voor
klankbordgroepen vanuit de directies, de teamleden,
de (G)MR leden en de ouders. Voor vragen of reacties
kunnen ouders een e-mail schrijven naar
schoolweek@fedra.nl. Ook kunt u uw reactie of vraag
delen met de MR van de Bosbeekschool
mr@bosbeekschool.nl
Namens de Bosbeekschool en OPO IJmond zal Frans
Tillemans deel gaan nemen aan een ‘klankbordgroep
ouders’. Deze klankbordgroep volgt het proces
kritisch én houdt contact met de achterban.
Met elkaar willen wij voorbereid zijn op een lastig
probleem. Het kost ons nu al veel moeite om bij
uitval van een collega inval te organiseren en dat zal
in de toekomst nog veel lastiger worden.

De leerlingeraad volop in actie:
De kinderen van de leerlingenraad zijn volop in actie.
Personele zaken
De groepen 6, 7 en 8 hebben allemaal meegedacht
Momenteel is juf Margareth ziek. Juf Beau vervangt
over het vergroenen van het schoolplein. De
haar op dinsdagochtend in groep 8 en ’s middags
kinderen willen graag een meer natuurlijke
lossen wij het intern met elkaar op.
speelplaats met een klimtoestel, een nestschommel,
Op donderdag en vrijdag vervangt Bart Kornblum tot een plek om met de hele klas buiten les te krijgen en
de kerstvakantie juf Margareth in groep 7. Wij zijn blij voor de jongere kinderen een boomhut met een
dat we een invaller gevonden hebben.
glijbaan. Het zou helemaal tof zijn als er een
kabelbaan kan komen. Het kingbalveld en de

tafeltennistafel moeten behouden blijven, vinden de
kinderen en het schoolplein moet ook nog gebruikt
kunnen worden voor bijzondere gelegenheden zoals
het pleinfeest.
De leerlingenraad heeft voor de herfstvakantie een
bezoek gebracht aan een aantal groene
schoolpleinen in Amsterdam en Haarlem. Zij zijn daar
nog enthousiaster door geworden!

fruit te geven en/of iets aan te bieden uit het
‘gezonde schap’ van de supermarkt.
Wij verplichten of verbieden niemand iets, het is de
verantwoordelijkheid van de ouder.
U kunt wel een berichtje verwachten als er
puddingbroodjes, donuts of koeken in de
lunchtrommel zitten in plaats van een boterham of
iets soortgelijks, zeker als dat regelmatig voorkomt.
Voor traktaties geldt het volgende:
We vieren iets feestelijks en dat mag ook best iets
zoets zijn. Het is het belangrijk dat het geen
overdreven grote traktaties zijn. Die geven wij dan
mee naar huis, wij eten dat op school niet op.
Een gezonde traktatie kan ook heel feestelijk zijn.
Ook hierbij verplichten wij niets, maar stimuleren wij
wel gezond gedrag!

De volgende stap is een eerste schets laten maken en
bekijken wat de kosten zijn. Om deze plannen te
kunnen realiseren, is er een actieve oudergroep
betrokken, die gaat kijken naar subsidies en
samenwerking met diverse bedrijven en/of de
gemeente.
De leerlingenraad wil ook graag een veilige
schoolomgeving en extra fietsenrekken.

Het onderwijs/opvoeding café presenteert:
Maandag 22 november, 19:30 uur.

Gratis informatieavond :
‘Voeding als gezonde basis’
(of waarom het belangrijk is om van kleins af aan
gezond te eten)
Beste ouders,
De winter staat weer voor de deur en met hem ook
zo menige snotneus. Ik ben voedingscoach en vader
van twee kinderen, allebei leerling aan de
Daarom hebben zij een brief geschreven aan de
Bosbeekschool. Voeding is mijns inziens mede de
burgemeester en de wethouder van verkeer van de
basis voor een goede en stabiele gezondheid en is
gemeente Velsen.
daardoor de basis voor een goede toekomst. Hoe
vroeger men de grondsteen legt, des te beter is het
fundament van het immuunsysteem van ons en
Kom lopend of met de fiets naar school en parkeer
vooral onze kinderen. Graag bied ik een gratis
uw auto niet tegenover de school, dat is niet alleen
goed voor het milieu, maar ook voor de veiligheid van informatieavond over het belang van gezonde
voeding en het effect op ons lijf aan. Wouter
alle kinderen!
Sommers is zo vriendelijk om hiervoor een ruimte in
de Bosbeekschool te faciliteren. Ik verheug me om
Gezond tussendoortje, gezonde lunch, feestelijke
jullie te mogen begroeten!
traktatie
Hartelijke groet,
Als school geven wij op diverse manieren aandacht
Cord Meyer-Luesink
aan gezonde voeding, een gezond lichaam en
stimuleren wij het drinken van water. Wij adviseren
Meld je aan via: info@voedpad.nl
net als Partou om als tussendoortje en bij de lunch
Deze avond kan alleen doorgaan als we ons aan de
gestelde coronamaatregelen kunnen houden.

Sporttoernooien
De animo voor het smashbal en korfbal toernooi
onder de Bosbekers was groot. De leerlingen hebben
heel veel plezier met elkaar gehad en ze hebben
genoten van sportieve toernooien. Er zijn zelfs nog
prijzen gewonnen. Bij het smashbal ging de tweede
prijs naar het team uit groep 8 en bij het korfbal
mocht groep 4 de tweede prijs mee naar school
nemen. Prijs of geen prijs; iedereen heeft genoten en
wat was het weer fijn om met z'n alleen aan een
toernooi te kunnen deelnemen.

belangrijke rol kunnen spelen in het signaleren van
problemen in de motorische vaardigheden van
kinderen tot 12 jaar.
Als Bosbeekschool hebben wij besloten om met de
MQ-scan te starten. De komende weken worden alle
kinderen gescand.
Korte uitleg van de MQ Scan
De MQ Scan meet de motorische ontwikkeling van
een kind. MQ staat voor motorische quotiënt, zoals
de IQ voor intelligentiequotiënt staat en de EQ voor
de emotionele quotiënt/ ontwikkeling.
De MQ Scan bestaat uit een compacte beweegbaan,
volgens specifieke instructies opgebouwd met
standaard materialen uit een gymzaal. De tijd die een
kind erover doet om de baan af te leggen geeft aan of
een kind gemiddelde, boven- of onder gemiddelde
motorische vaardigheid heeft voor zijn leeftijd.
Kinderen vinden de beweegbaan leuk om te doen en
worden idealiter 2 keer per jaar gescand om de
ontwikkeling van de motorische vaardigheden te
monitoren.
Wanneer de motorische vaardigheid onder
gemiddeld is, zal dit besproken worden met de
ouders. Tevens wordt dit in de gymles extra
geoefend.

De volgende toernooien dienen zich alweer aan: het
damtoernooi op woensdag 17 november en het
badmintontoernooi op 11 december. Voor dammen
kunnen de strookjes uiterlijk maandag 7 november
ingeleverd worden. De uitnodigingen voor het
badmintonnen volgen nog, maar de leerlingen
hebben wel alvast een clinic gevolgd tijdens de
gymles.
MQ scan
Twee jaar geleden is er in het “sportakkoord
gemeente Velsen” besloten om het sportaanbod
Velsen zo breed mogelijk te maken. Daarin werd
opgemerkt dat met name basisscholen een

Ook komt er van de gemeente uit een extra
beweegaanbod. Het ‘Extra gym aanbod’ (een
lessenreeks van 10 keer) staat onder leiding van een
professional. Het doel van de extra beweeglessen is
het motorisch vaardiger bewegen waarbij plezier in
bewegen voorop staat.
Nieuws vanuit de buurt

Virtuele toer Bosbeekschool

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

Speciaal verzoek van een ouder i.v.m. haar studie:
Hoi! Mijn opleiding om kindercoach te worden is
gestart. Voor deze opleiding ben ik opzoek naar een
kindje om tijdens mijn opleiding (gratis) en onder
supervisie te coachen. Het is sterk de wens om een
kindje te coachen die ik nog niet ken.

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

Daarom heb ik de volgende vraag. Ben jij zelf ouder
en op zoek naar hulp voor je kind? Of ken je toevallig
ouders in je omgeving waarvan je weet (of die
weleens uitgesproken hebben) dat ze hulp voor hun
kindje willen inschakelen, maar daar (om welke reden
dan ook) nog niet aan toegekomen zijn? Dan hoor ik
graag van je.

Studiedagen 2021-2022 (alvast voor uw agenda)
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)

Het kan gaan om kindjes met slaapproblemen,
pesten, drukke kinderen, onzekere kinderen,
woedeaanvallen, buikpijn (waarbij fysieke oorzaak is
uitgesloten), hoofdpijn (waarbij fysieke oorzaak is
uitgesloten), angst, terug trekken, niet naar school
willen, enz.
Ik ga in 4 sessies met het kindje samen kijken wat het
zelf kan doen om zich weer prettiger en zekerder te
voelen. Er vinden ook minimaal 3 gesprekken plaats
met de ouders (intake, kennismaking en evaluatie).
De plaats, datum en tijd zal met de ouders afgestemd
worden.
Wil je gebruik maken van dit aanbod? Mail me dan op
hovestad.linda@gmail.com of bel/stuur me een appje
op 06-10331605.
Groetjes Linda Hovestad

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 19
november 2021

