Nummer 8/datum: 1 december 2017
Kalender
04 dec. Kennismakingsochtend nieuwe ouders
09.00-10.00 uur
04 dec. Muzieklessen Jantje
04 dec. Presentatie toneelvoorstelling
groepen 1/2:
11.30 uur groep 1/2 A
13.45 uur groep 1/2 B
14.45 uur groep 1/2 C
Ouders zijn van harte welkom bij de
presentaties!
05 dec. Sinterklaas: Alle kinderen zijn
’s
middags vrij
06 dec. Deze week geen kunstklas!
06 dec. GMR vergadering19.30 uur (OPO)
07 dec. mediatietraining Vreedzame School lln.
groep 6/7
12 dec. Mogelijke stakingsdag Primair
Onderwijs!
12 dec. MR vergadering aanvang 19.30 uur
13 dec. Kunstklas
14 dec. mediatietraining Vreedzame School lln.
groep 6/7 + diploma uitreiking!
15 dec. Nieuwsbrief
20 dec. Deze week geen kunstklas!
21 dec. Alle kinderen ’s middags vrij!
Kerstdiner aanvang 17.00 uur.
22 dec. 12.15 uur Kerstvakantie
22 dec. Opruimmiddag teamleden (hulpouders
altijd welkom)
25 dec. Eerste Kerstdag
26 dec. Tweede Kerstdag
28 dec. Dubbelzeskamp sporthal Zeewijk
groep 3 t/m 5
29 dec. Dubbelzeskamp sporthal Zeewijk
groep 6 t/m 8
31 dec. Oud en Nieuw
01 jan. Gelukkig Nieuwjaar

08 jan. Gelukkig Nieuwjaar 08.30 uur
onthulling ‘Gouden regels Vreedzame School’
(In het speellokaal of op het schoolplein?)
08 jan. Kennismakingsochtend nieuwe ouders
09.00 – 10.00 uur
Van de directie
Mogelijke staking dinsdag 12 december.
Beste ouders, onlangs heeft u bericht ontvangen
van Martijn van Embden (CvB) over opnieuw
een mogelijke landelijke staking in het Primair
Onderwijs. Ook binnen ons team is de werkdruk
voelbaar en in geval van ziekte is vervanging
echt lastig te realiseren. Voor ons als team
reden genoeg om dan ook weer op dinsdag 12
december de school te sluiten. Wij realiseren
ons, dat wij u als ouder opnieuw in een lastige
positie brengen en hopen toch dat de
ondersteuning die wij als team vanuit de ouders
de afgelopen periode ervaren hebben,
behouden blijft. Het gaat uiteindelijk over de
toekomst van uw kind. Wij blijven
verantwoordelijk voor goed onderwijs en dat
doen we samen met u. Dank voor uw
ondersteuning!
Lief en leed
Meester Eric is al een paar weken ziek.
Zijn herstel zal naar verwachting langer duren. Tot
de kerstvakantie hebben wij vervanging kunnen
regelen. Juf Margareth staat de hele week voor
groep 8B en juf Ellemieke Hofland staat op
woensdag en donderdag voor groep 8A. Juf Gerry
staat voor groep 8A op maandag, dinsdag en
vrijdag. Wij wensen juf Ellemieke veel succes toe
en meester Eric een goed herstel toe!
Juf Caroline Smit ondersteunt op dit moment
enkele individuele leerlingen. Op dit moment
onderzoekt zij haar mogelijkheden buiten het
onderwijs.

Eerste Communieproject in Velsen
We zijn een openbare school. Ieder kind mag
geloven. Dat is een keuze vanuit de ouders. Op
school geven wij aandacht aan de verschillende
godsdiensten tijdens de lessen HVO. In de buurt is
er een specifiek aanbod: Kinderen vanaf groep 4
kunnen meedoen met het Eerste
Communieproject. De eerste bijeenkomst voor de
kinderen zal zijn op vrijdag 12-1-2018 van 16:3017:30 uur in de parochiezaal van de Naaldkerk,
Frans Netscherlaan 12 in Santpoort-Noord. We
werken met het project "Gods Grootste geschenk"
en u kunt hierover lezen op de
website: www.samueladvies.nl. Als u meer
informatie wilt of uw kind wilt aanmelden, kan dat
via het Centraal Secretariaat:
info.franciscusparochie@gmail.com
Graag duidelijk uw naam en naam van uw kind,
adres, onder vermelding van onderwerp: EHC
Velsen. Aanmelden kan tot 1-1-2018. Riny
Scheenaard
Vanuit de MR

De medezeggenschapsraad, wat doen zij
ook alweer en wie zijn zij? In de
medezeggenschapsraad (MR) kunnen
ouders en personeelsleden, meepraten en
meebeslissen over de gang van zaken op
school. Bij de Bosbeekschool bestaat de
oudergeleding MR uit Anja van ’t Geloof,
Alexander Verstappen, Kim Blokker-van
Vuuren en Eelco Smit(voorzitter).
En de personeelsgeleding bestaat uit
Margareth Schoonebeek, Henk Zwagerman,
Caroline Peters en Cindy Denneman.
Wist u dat:
- de MR een eigen pagina heeft op de
website van de school:
www.bosbeekschool.nl/ouders/mede
zeggenschapsraad
- dat op deze pagina de vergaderdata en
de notulen zijn te vinden
- dat u de vergaderingen kunt bijwonen
- dat u vergaderpunten kunt inbrengen
- dat de MR graag hoort wat er bij de
achterban (ouders, leerlingen, leraren)
speelt
- dat we o.a. bereikbaar zijn per mail
mr@bosbeekschool.nl
- dat we lid zijn van de www.VOO.nl en dat
ook u, als ouder of leraar, hier terecht
kunt voor vragen en informatie.

Vanuit het team
Beste ouders,
De Bosbeekschool mocht voor € 38,60 aan
kinderboeken bestellen vanwege de Bruna
bonnetjesactie tijdens De Kinderboekenweek.
Leuk! Wij hebben de volgende boeken uitgezocht:
- De waanzinnige boomhut van 78
verdiepingen, geschreven door Andy
Griffiths,
- De wereld van de Gorgels, geschreven
door Jochem Myer
- Nijlpaards billenrap, geschreven door
Steve Smallman.
Dank jullie wel voor deze mooie bijdrage.
Juf Lida van Veen
Sinterklaasfeest.
Dinsdag 5 December zal Sinterklaas de
Bosbeekschool bezoeken en vieren wij groot feest.
-de kinderen komen om 8.30 naar school.
-de groepen 1 en 2 mogen naar de klas en houden
hun jassen aan. De groepen 3 t/m 6 verzamelen
bij hun eigen leerkracht op het plein. De groepen
7 en 8 zoeken ook eerst hun leerkracht op het
plein en halen daarna de kleuters op.
-om 8.30 verzamelen de groepen op de Burg.
Enschedélaan. De ouders mogen aan de overkant
meegenieten.
- na de aankomst van Sint wordt hij welkom
geheten op het schoolplein.
- vanaf groep 5 maken de kinderen surprises voor
elkaar, deze mogen maandag 4 december mee
naar school worden genomen. Pak het eerst nog
even leuk in, zodat het nog geheim blijft.
-deze middag zijn de kinderen vrij.
Zeskamp
De belangstelling voor deelname aan de 6-kamp is
overweldigend. We hebben 7 teams ingeschreven
en met een beetje geluk kunnen alle teams
meedoen. Zodra het speelschema bekend is,
krijgen de deelnemers hierover bericht. Er is ook
een prijs voor het meest originele geklede team.
Schaken
Er is nog plek voor een paar schakers die mee
willen doen aan het simultaan schaaktoernooi in
het Telstar stadion op 17 januari en/of het
scholentoernooi in februari. De toernooien zijn
bedoeld voor leerlingen vanaf groep 6. Zij zullen
vantevoren nog getraind en begeleid worden door
Raymond Stappers, vader van 2 leerlingen op onze
school. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de

eigen leerkracht en dienen uiterlijk di 5 december
ingeleverd te zijn.

Nieuwe schooltenues
Onze sportieve leerlingen kunnen de komende tijd
uitkomen in nieuwe blitse schooltenues, in het
vertrouwde Bosbeekgroen, die geleverd zijn door
Laura Sintenie (moeder van Pim en Joshua) van
het bedrijf ‘Versieren doe je zo’.

Vreedzame school mediatietraining
Op 14 december eindigt de mediatietraining voor
de 16 kinderen van de groepen 6/7.De
mediatoren ontvangen dan een echt diploma!
Daar maken we een speciaal moment van. Wilt u
aanwezig zijn op 14 december, dan bent u van
harte welkom van 15.20 uur – 15.30 uur.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag
15 december 2017.

