van de eerste schoolontwikkelingen van uw kind
van dit jaar. De items vanuit het rapport worden
daarbij aangehouden, maar deze gesprekken
Kalender
worden gevoerd zonder cijfermatig rapport. Voor
03 nov. Mad Science les 5
veel vakken zijn er nog geen specifieke
06 nov. GMR vergadering
toetsmomenten geweest of is er pas een enkele
06 nov. Muzieklessen Jantje
beoordeling geweest. Om wel al cijfermatig
07 nov. Schoolfotograaf (groeps- en ind. foto’s)
inzicht te krijgen tot nu toe kunnen alle ouders in
08 nov. Studiedag (Alle kinderen zijn vrij)
het ouderportaal vanuit Parnassys de eerste
08 nov. Kunstklas gaat ’s middags wel door!
resultaten bekijken. Mocht u niet in het
09 nov. Bureau Halt (online veiligheid) gr 8
ouderportaal van Parnassys kunnen komen, wilt u
10 nov. Mad Science (laatste bijeenkomst)
dan een maitje sturen naar
13 nov. Deze week: ontwikkelgesprekken
groepen 1/2, 4, 5, 6 en 7 (zonder rapport) bianca.sinnige@bosbeekschool.nl.
13 nov. Deze week: voorlopig advies gesprekken De oudergesprekken in maart en in juli
(eindgesprekken) zijn wel gekoppeld aan de
kinderen groepen 8
rapporten. In afstemming met de MR voeren we
13 nov. Kennismakingsochtend nieuwe ouders
deze kleine veranderingen door. Bij de gesprekken
09.00-10.00 uur
van de groepen 8 ontvangen de ouders en de
14 nov. Schoolfotograaf (broertjes / zusjes /
kinderen het voorlopig schooladvies. De
familiefoto’s) vanaf 08.00 uur
gesprekken met de ouders van de kinderen uit
16 nov. Speciale Ouderavond i.v.m. TSO (Tussen
groep 3 zijn in november specifiek gekoppeld aan
Schoolse Opvang) aanvang 19.30 uur!
de herfstsignalering. Deze gesprekken worden
17 nov. Nieuwsbrief 7
20 nov. Deze week: ontwikkelgesprekken a.d.h.v. gevoerd in de week van 20 – 24 november. U
wordt door de leerkrachten uitgenodigd om in te
de herfstsignalering voor de ouders van
tekenen voor de komende ontwikkelgesprekken.
groep 3

Nummer 6/datum: 03 november 2017

20 nov. Muzieklessen Jantje
20 nov. MR vergadering (begroting)
28 nov. Mediatietraining Vreedzame School
kinderen uit groep 6/7 13.00 – 15.30 uur

TSO
De afgelopen periode heeft de schoolleiding i.s.m.
de oudergeleding van de MR gesproken met twee
professionele partijen, die de TSO willen graag
willen overnemen. Op dit moment praten we met
Partou nog verder. Zij willen per januari 2018 de
Van de directie
TSO organisatie, coördinatie, werving en selectie
graag overnemen. Op 9 november 2017 horen wij
Ontwikkelgesprekken i.p.v. rapportgesprek
officieel of Partou de TSO in de toekomst kan
(nov.2017)
Dit jaar zijn we begonnen met de startgesprekken. overnemen. Bij een positief besluit willen wij een
Kinderen en ouders presenteerden zichzelf in een ouderavond organiseren op 16 november 2017
persoonlijk gesprek met de leerkracht. Deze vorm aanvang 19.30 uur. Daarbij zal dan de
was even wennen, maar we horen veel positieve schoolleiding, Partou en tevens de oudergeleding
van de MR aanwezig zijn. Een belangrijke avond
reacties van de ouders en het team. Voor ons is
voor alle ouders, huidige TSO medewerkers en
het belangrijk om goed aan te sluiten bij de
mogelijke toekomstige TSO medewerkers. U bent
onderwijsbehoefte van de kinderen en daarvoor
van harte welkom.
gaf het startgesprek ons mooie informatie.
In november draaien we de rollen om. Alle ouders
worden dan uitgenodigd voor het 1e
ontwikkelgesprek. De leerkracht vertelt het beeld

Vanuit het team

Schoolfotograaf

Mediatoren training Vreedzame School
De Vreedzame School - Mediatietraining
Onze school is net als u voortdurend bezig met
opvoeden. Wij doen dat vanuit de uitgangspunten
van De Vreedzame School. De Vreedzame School
is een programma dat streeft naar een klimaat in
school en klas waarin betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van kinderen centraal staan.
De school wordt een democratische gemeenschap
waarin ook de kinderen een stem hebben, zich
gezien en gehoord voelen en op een positieve
manier met elkaar omgaan. Hierbij staat
conflictoplossing centraal. Kinderen leren hoe je
constructief met conflicten om kunt gaan. We
stimuleren kinderen hun conflicten voor zover
mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer het de
kinderen niet lukt om een conflict zelf op te lossen
kunnen ze ondersteund worden door een
mediator. Kinderen doen zo ervaring op met
conflictbemiddeling met behulp van een derde,
neutrale partij.

Dinsdag 7 november maakt de fotograaf de
klassenfoto’s en individuele foto’s, en op dinsdag
14 november de familiefoto’s. U kunt op deze dag
vanaf 8 uur een broertje of zusje dat nog niet op
school zit op de foto laten gaan met de broer/ zus
die al wel op school zit.

Bloembollen Beeckestijn
De groepen 5 en 6 hebben bloembollen geplant in
Beeckestijn. Na de uitleg van de boswachter van
Natuurmonumenten hoe bollen te planten: “met
de kont in de grond”, gingen de leerlingen
enthousiast aan de slag. Er zijn wel 5000 bollen
De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook een geplant. De leerlingen hebben een actieve, leuke
medeleerling. Vandaar dat we bij ons op school
en educatieve ochtend gehad.
jaarlijks een aantal bovenbouwleerlingen opleiden
tot leerlingmediator, die andere kinderen gaan
helpen bij het oplossen van een conflict als ze daar
zelf niet in slagen. De leerkrachten bewaken dat
mediaties veilig en succesvol verlopen. Per school
zijn er meestal 10 á 12 mediatoren.
Kinderen ervaren de opleiding als waardevol, iets
waar zij hun hele leven iets aan hebben. Ook als
Hier is het filmpje te zien:
zij ouder zijn, kijken zij er met trots op terug en
sommigen nemen die rol weer op in het
https://youtu.be/zTRshEveuLA
middelbaar onderwijs, indien er op de school mee
gewerkt wordt.
Dit schooljaar vindt de training plaats in drie
bijeenkomsten in de periode november en
december. Kinderen vanuit groep 6 en 7 kunnen
solliciteren voor deze taak en de hele groep heeft
er een belangrijke stem in welke kinderen
opgeleid worden.
Voorafgaand aan de training wordt toestemming
gevraagd aan de ouders/verzorgers van de
leerlingen die gevraagd worden om
leerlingmediator te worden.

Volleybaltoernooi
Woensdag in de herfstvakantie was het
volleybaltoernooi. We moesten als eerste tegen
de Toermalijn. Daar hadden we van verloren,
maar dat maakte niet uit, want iedereen was
sowieso door. Tegen de Jan Campert hadden we
heel erg dik gewonnen; wel 41-21! In de volgende
ronde moesten we tegen de Origon en daar
hebben we ook van gewonnen. Daarna weer
tegen de Toermalijn en dat was super spannend,
want we scoorden in de laatste minuten veel
punten. Dus ook weer gewonnen. Bij de
finalewedstrijden zijn we 4e geworden.
Noor en Nadie
Groep 8a

Voetbaltoernooi 4 tegen 4
Op woensdag in de herfstvakantie werd er door
R.K.V.V. Velsen een 4 tegen 4 voetbaltoernooi
georganiseerd voor de leerlingen van groep 2,3,4.
Meedoen met een schooltoernooi, daar kun je
niet vroeg genoeg mee beginnen dachten
deze 4 jongens uit groep 3!

Helaas vielen ze niet in de prijzen….
Maar ze hebben als een echt team samengespeeld
en veel plezier gehad! Goed gedaan mannen!
Korfbaltoernooi
In de herfstvakantie was er ook nog een
korfbaltoernooi. De leerlingen hebben een
wedstrijd gewonnen en een wedstrijd verloren,
maar het allerbelangrijkste is dat ze een hele
gezellige en sportieve ochtend hebben gehad.

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…

Beste ouders, met knipperlichten aan parkeren
half op de stoep vlak voor het hek van het
schoolplein in de Molenstraat is absoluut niet het
goede voorbeeld. Parkeer op een veilige plaats
even verderop en breng uw kind op een veilige
manier naar school. Daar gaan we voor! Hartelijk
dank voor uw medewerking.
Voor de liefhebber….
We hebben 4 boxen over. Wie kunnen wij daar blij
mee maken? Een kleine vergoeding is voor de
school altijd welkom.

Hoi allemaal, ik ben Indi Roes. Vorig jaar zat ik in
groep 8, ik ben de zus van Luca uit groep 6 en
zusje van Vito. Ik zit in de VOC op Danceworks
Velsen. Ook train ik 8 uur of soms meer in de
week. Onze dansgroep is een hele hechte groep
en op de Nederlandse Kampioenschappen zijn we
1ste geworden en Ranking Kampioen. Dat is dat je
door het hele seizoen 1ste bent geworden. Als je
1ste op het NK bent geworden, ben je
gekwalificeerd voor het WK. Zelf mag je dan de
keuze maken of je daaraan mee wil doen. Wij
zouden dat graag willen doen maar dat kost veel
geld. Daarom doen we allemaal acties om zoveel
mogelijk geld op te halen. Maar dat kunnen we
niet alleen……….. U kunt ons daar bij helpen!!

WEEK VAN DE PLEEGZORG van 1 t/m 8 november
2017
Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel
hard nodig. Op dit moment zijn er in Nederland
ruim 19.000 pleegkinderen. Deze kinderen zijn
tussen de nul en achttien jaar. Soms kunnen ze
Als u naar deze link gaat, komt u op onze site. De
tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere
link is: https://www.doneeractie.nl/dansdroomtijd. Het aantal nieuwe pleegouders dat zich
wk-polen-verwezelijk/-3907
aanmeldt, is afgelopen jaar gedaald. Op dit
Op 2 december gaan we naar Polen toe en
moment zoeken nog 19 kinderen uit de regio
5 december zijn we weer terug. Onze dansnaam,
Midden- en Zuid Kennemerland een passend
die we gaan gebruiken in Polen is: Dutch Diversity.
pleeggezin.
Ik zou het heel erg waarderen als u zou doneren.
In 2017 wordt voor de derde keer de Week van de
Het hoeft geen groot bedrag te zijn. Alles helpt!!
Pleegzorg georganiseerd van 1 t/m 8 november.
Met vriendelijke groetjes Indi Roes
Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland
aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en
Verkeersituatie tijdens de herfst…
het tekort aan pleegouders in Nederland.
Als het regent of straks als het nog donker of
schemerig is, brengen veel ouders hun kinderen
Yasmine (16) zoekt pleegouders, die in de buurt
‘even snel’ met de auto naar school.
van haar school wonen.
In de regio Midden en Zuid Kennemerland is
Kenter Pleegzorg speciaal op zoek naar een
vervolgplek voor Yasmine, die na een
crisisplaatsing graag dichtbij haar school wil
blijven wonen. Yasmine heeft een belast verleden.
Ze is getraumatiseerd doordat ze huiselijk geweld
van dichtbij heeft meegemaakt. Yasmine
functioneert prima op school en wil dit jaar haar

examen halen. Zij heeft extra steun nodig bij haar
emotionele ontwikkeling. Yasmine heeft een
stevig temperament. Duidelijkheid en
rechtvaardigheid vindt ze belangrijk. Kenter
Pleegzorg zoekt speciaal voor haar een pleeggezin,
waar Yasmine stabiliteit en veiligheid kan beleven,
zodat zij haar traumatische ervaringen kan
verwerken. Bent u geïnteresseerd? Neem dan
contact op met ons op.
Doneer je schoolhek
Met de actie ‘Doneer je schoolhek’ zoekt
Pleegzorg Nederland dit jaar de samenwerking
met het onderwijs voor de werving van nieuwe
pleegouders. Scholen kunnen op een heel
eenvoudige manier een bijdrage leveren aan de
campagne Super gewone mensen gezocht door
hun schoolhek beschikbaar te stellen
(https://www.supergewonemensengezocht.nl/do
neer-20je- 20schoolhek).
Pleegouders werven pleegouders
In de Week van de Pleegzorg worden overal in
Nederland activiteiten georganiseerd, ook in
Midden- en Zuid Kennemerland. Pleegouders gaan
zelf op pad en werven pleegouders op de
zaterdagmarkt in Haarlem. De kinderen uit onze
pleeggezinnen mogen gratis zwemmen,
mountainbiken met Bruut op Fatbikes of naar een
theatervoorstelling van Popcontact. Pleegouders
en professionals krijgen extra mogelijkheden tot
deskundigheidsbevordering. Een overzicht van alle
activiteiten in de Week van de pleegzorg staat
op:www.weekvandepleegzorg.nl
Informatie-avonden
Bent u geïnteresseerd in pleegzorg? Welkom bij
onze informatieavonden:
www.kenterjeugdhulp.nl
Kenter Jeugdhulp, Middenduinerweg 44, 2071 AN
Santpoort-Noord
maandagavond 6 november of 11 december om
20 uur. E: secretriaatVVP@kenterjeugdhulp.nl

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 17 november

