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Les over Romeinen gr. 5
Nieuwsbrief 9 mee
Kerstfeest 17.00u-19.00
Kinderen zijn om 12.15u vrij
Start vakantie om 12.15u
Dubbel6kamp groep 3, 4, 5
Dubbel6kamp groep 6,7, 8
Weer naar school
Presentatie Duin en Kruidberg
mavo gr. 8 A en B
Bezoek Duin en Kruidberg mavo
Gr. 8 A en B
Nieuwsbrief 10 mee
Voorlichting Ichtus gr. 8 A en B
Bezoek Ichtus gr. 8 A en B
Studiemiddag leerlingen vrij
Om 12.15u
Voorlichting Felisenum gr. 8 A en B
Nieuwsbrief 11 mee
START Cito toetsen
Thysse’s hof gr. 6 A
Start Nationale Voorleesdagen

Van de directie
Beste ouders,
We kunnen terugkijken op een geslaagd
Sinterklaasfeest. Sinterklaas bezocht met maar
liefst 11 pieten de Bosbeekschool. Wij willen
iedereen die heeft bijgedragen aan dit feest
hiervoor bedanken!
Terugblik op de afgelopen maanden
Ondanks dat er veel tijd is gestoken in de
verhuizing, hebben we als team toch voor de
nodige onderwijskundige ontwikkelingen
aandacht gehad. Ik wil u graag op de hoogte
brengen waar wij afgelopen maanden aan
gewerkt hebben.
We hebben met het hele team een opfriscursus
gevolgd over het Directe Instructiemodel. Het
Directe Instructiemodel is een lesmodel dat
uitgaat van de verschillende leervermogens van

kinderen. Dit bepaalt de manier waarop wij
lesinstructie geven We volgen hierbij een
doorgaande lijn in de gehele school. Hierbij maken
wij gebruik van het stoplicht, de dobbelsteen voor
ieder kind en de instructietafel. De instructie van
de lessen wordt door alle leerkrachten met
dezelfde opzet geven.
Dit schooljaar zijn wij gestart met het
pilotprogramma Plannex. Ter voorbereiding op dit
programma voor meerbegaafde leerlingen heeft
het team een instructiebijeenkomst gevolgd over
Plannex. Een aantal leerkrachten heeft daarnaast
een digitale workshop over dit programma
gevolgd. Momenteel volgen diverse leerlingen het
Plannex programma. Na de Citotoetsen zal de
eerste pilotperiode geëvalueerd worden en zal
opnieuw gekeken worden welke leerlingen ervoor
in aanmerking komen.
We hebben een studiedag met geheel OPOIJmond
gehad waarbij we aan de slag zijn gegaan met
onze visie en onze kernwaarden. Dit zal nog
verder uitgewerkt worden.
Met ondersteuning van het
samenwerkingsverband heeft de school in oktober
haar ondersteuningsprofiel vastgesteld voor het
schooljaar 2015-2016. Dit schoolondersteuningsprofiel maakt deel uit van het schoolplan van de
Bosbeekschool. U leest hier welke mogelijkheden
onze school heeft voor de ondersteuning van
leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften
(Passend Onderwijs).
Onze IB-er Nicole heeft een workshop over
rekenen ‘Aan de slag met rekenproblemen’
gevolgd.
Verder hebben we als team een training gehad
over de werking van de nieuwe touchscreens.
Vanuit het Kunstencentrum Velsen hebben we
twee vakdocenten muziek en drama extra kunnen
inzetten. Zij geven om de week les en zullen dit
doen tot het eind van ons grote schoolproject in

het voorjaar. Zij zullen tevens hun expertise
overdragen aan de leerkrachten. Deze
vakdocenten hebben ons tevens begeleid bij de
opening van de nieuwbouw. Ook geeft Janna
Handgraaf, leerkracht van groep 3, op
dinsdagmiddag dramalessen aan de verschillende
groepen.
De kleuterleerkrachten hebben zich verdiept in de
nieuwe kleutermethode Kleuterplein. Volgend
schooljaar zullen de kleuters daarmee gaan
starten. De kleutergroepen zullen per januari gaan
werken met het Digikeuzebord. Dit is een digitaal
planbord waarbij de leerlingen op de Touchscreen
aangeven aan welke activiteit zij gaan werken.

Zingt u ook mee?
Neemt u ook een lichtje
mee? Dan is de
kerstsfeer optimaal.

Ook in 2016 zal ik u op de hoogte houden van
onze onderwijskundige ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,

Het belooft een gezellig kerstfeest te
worden!
Tot ziens op 17 december 2015
De kerstcommissie

Om het voor de kinderen
overzichtelijk te houden, willen we de kinderen
voor het podium opstellen.
U kunt aan de rand van het plein staan. Dus NIET
TUSSEN de kinderen!
Mocht het onverhoopt slecht weer zijn, dan is de
samenzang in de openbare ruimte van de school.
Om 19.00 uur kunt u uw kind weer ophalen bij de
klas.

Erna Heijnis
Van het team

Sportactiviteiten in de kerstvakantie
Zeer waarschijnlijk kunnen alle 14 teams (meer
dan 100 leerlingen!) van de Bosbeekschool mee
doen aan de dubbelzeskamp in IJmuiden. De
deelnemers krijgen volgende week een brief met
het programma.
Ook voor het schaaktoernooi in februari lijkt grote
belangstelling te zijn. De inschrijfstrookjes dienen
uiterlijk maandag 13 december bij de eigen
leerkracht ingeleverd te zijn. Deze
geïnteresseerden krijgen volgende week een
uitnodiging met de trainingstijden. Leuk dat de
sportevenementen zo leven op onze school!

Afscheidsfeest Juf Nike:
Wát een geweldig afscheidsfeest was het
donderdag 26 november !
Ik heb enorm genoten van alle optredens van de
kinderen, wat heeft iedereen zijn best gedaan!
Ook het optreden van oud-collega Annemiek als
clown was helemaal geweldig!
De tekeningen en de kadootjes die ik kreeg zijn
hartverwarmend, kortom een dag die ik niet snel
zal vergeten!
Nogmaals allemaal heel veel dank en natuurlijk
zien jullie me de komende tijd af en toe op school,
want de Bosbeekschool zal altijd een plekje in mijn Nog meer sport
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen een boekje
hart hebben.
over de Jeugd Sport Pas. Met deze pas kunnen
kinderen allerlei sporten uitproberen tegen een
Kerstcommissie
geringe vergoeding.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Verder krijgen de leerlingen een flyer over de
Sport-In in het Kennemer Sportcenter op 21, 22 en
Donderdag 17 december a.s. vieren we ons
traditionele kerstfeest. Het feest duurt van 17.00 23 december.
Beide activiteiten gaan buiten school om.
uur tot 19.00 uur.
U kunt vanaf 16.45 uur tot 17.15 uur het eten
en/of drinken brengen in de klas.
Op het grote plein is er voor iedereen een gezellig
samenzang. De leerkrachten zullen om ca. 17.00
uur hun best doen om zo mooi mogelijk enkele
kerstliederen ten gehore te brengen.
De kerstliedjes staan op papier en worden op het
plein aan u aangeboden.

Van de MR
Nieuws van de MR
Een aantal weken geleden hebben wij uw mening
gepeild omtrent het continurooster. We zijn erg
verheugd te melden dat de respons erg hoog was.
Veel ouders gaven aan meer informatie te willen

alvorens een weloverwogen stem voor of tegen
uit te kunnen brengen. Om die reden zullen wij de
komende periode verschillende opties omtrent
het continurooster gaan onderzoeken. In de loop
van volgend jaar zullen wij nogmaals een
ouderpeiling houden, maar ditmaal met concrete
opties waar u op kunt stemmen. Mocht u vragen
of ideeën hierover hebben, spreek dan gerust één
van onze MR leden op het schoolplein aan of mail
naar mr@bosbeekschool.nl.
Wat doet de MR
De MR bevordert de openheid en het onderling
overleg in de school. Jaarlijks informeert de MR
alle betrokkenen bij school schriftelijk over haar
werkzaamheden in een jaarverslag. Vanuit de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft de MR
instemmings- of adviesbevoegdheid. Dit houdt in
dat het beleid van de school pas mag worden
uitgevoerd nadat de MR heeft ingestemd of een
positief advies heeft gegeven.
De MR denkt en beslist mee over wettelijk
vastgestelde schoolzaken en levert daarmee een
bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op
school. De MR heeft daarvoor regelmatig,
ongeveer eens in de zes weken, overleg met de
directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg kan
gaan over zaken als de besteding van geld, de
kwaliteit van het onderwijs, het veiligheidsbeleid,
het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de
wijze waarop ouders meehelpen op school. De MR
hecht grote waarde aan transparantie en
communicatie. De oudergeleding in de MR
vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers van de
school. Iedere ouder/verzorger kan via de MR zijn
stem laten horen. Mocht u onderwerpen hebben
die met het beleid of over algemene zaken van
school te maken hebben en die u graag besproken
wilt zien, laat het ons dan weten. U kunt één van
onderstaande personen aanspreken op het
schoolplein of mailen naar mr@bosbeekschool.nl.
U kunt ook een bericht achter laten in de MR lade
bij de koelkasten van de TSO. De oudergeleding
MR bestaat uit Wouter van der Horst (voorzitter),
Geertje Verhees, Wilma Vermeulen en Kim
Langenberg. De personeelsgeleding bestaat uit

Cindy Denneman, Sylvia van der Putten, Henk
Zwagerman en Margareth Schoonebeek. Wij
horen graag van u!
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