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Kalender
19 dec. Creatieve knutselmiddag
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
Lief en leed
Meester Eric zal naar verwachting na de
kerstvakantie nog niet aanwezig zijn. We hebben
intern besloten dat de komende Cito-toets
periode (voor de kinderen uit de groepen 8 start
die periode meteen na de kerstvakantie) juf Gerry
volledig voor groep 8A staat en juf Margareth
volledig voor groep 8B staat. Dat geldt dan alleen
voor de periode van 8 januari 2018 -22 januari
2018! Op deze manier behouden we de rust in
beide groepen! Vanaf maandag 22-01-2018 zal juf
Brenda Buller meester Eric vervangen op ma t/m
do. Wij danken juf Ellemieke Hofland voor de
tijdelijke ondersteuning.

TSO zaken (Tussen Schoolse Opvang)
Denkt u nog aan de inschrijfformulieren voor de
TSO vanaf januari 2018! U kunt zich nu al
aanmelden bij Partou. Ook kunt u gebruik maken
van een 5 of een 10 strippenkaart.
Voor de samenwerking met Partou hebben we de
prijs van de TSO zo goedkoop mogelijk kunnen
afstemmen, omdat Partou gaat samenwerken met
vrijwilligers in dienst van Partou. Ouders,
familieleden of andere geïnteresseerden, kunnen
zich nu al aanmelden als vrijwilliger. Dus heeft u
op maandag, dinsdag of donderdag tussen 12.00
uur en 13.30 uur de mogelijkheid om onze
kinderen te ondersteunen? Meld u zich dan z.s.m.
aan bij Partou! (maaike.slier@partou.nl )
Aanmeldingen onderbouwgroepen 1/2.
Naar het er op dit moment uitziet, zullen de
groepen 1/2 tot het einde van dit schooljaar
doorgroeien tot max. 34 kinderen. Dat aantal is op
dit moment nog niet bereikt. 34 kinderen is voor
ons een maximum. Daarna zullen wij indien
noodzakelijk een tijdelijke wachtlijst gaan starten.
Op dit moment ben ik i.s.m. Inge de Boer (Cluster
Directeur) aan het kijken om extra formatie
beschikbaar te krijgen voor een onderwijsassistent
vanaf april 2018. Dan kunnen we alle dagdelen de
groepen verkleinen en groepen kinderen een
specifiek aanbod leveren. Daarvoor is de TSO
ruimte overdag dan beschikbaar. Volgend jaar
starten we in ieder geval met 2 groepen 3 van
ongeveer 20 kinderen per groep.
Vanuit de MR
Op dit moment is de GMR en het bestuur bezig
met het actualiseren van het (sociaal)
veiligheidsbeleid. Een aspect is o.a. het vervoer
van kinderen. U bent als ouder zelf
verantwoordelijk voor het vervoeren van kinderen
in uw auto. Ook de autoverzekering van de
eigenaar wordt aangesproken op het moment dat
zich een ongeluk voordoet. Daarnaast is het van
belang dat kinderen veilig vervoerd worden.
Vanzelfsprekend altijd een gordel om en als een
kind kleiner is dan 1.35m geldt de basisregel dat

deze kinderen in een passend en goedgekeurd
kinderbeveiligingssysteem zitten. Kinderen vanaf 3
jaar en ouder mogen ook incidenteel (bijv. even
naar een verjaardagsfeestje of het zwembad) op
de achterbank alleen in een gordel zitten.
Vanuit het team

Vreedzame school mediatietraining
Trots zijn we op onze Vreedzame School
mediatoren uit de groepen 6 en 7. Na de
kerstvakantie zullen zij als mediator aan de slag
gaan. Mediatoren ondersteunen kinderen om,
volgens een vast stappenplan, samen te zoeken
naar een win-win oplossing n.a.v. een conflict.

Sinterklaasfeest.
Sinterklaas is al weer heerlijk aan het uitrusten in
Spanje. Wat hebben wij allemaal genoten van zijn
bezoek aan de Bosbeekschool. Het was echt een
mooi feest! Dank jullie wel Sinterklaas,
muziekpieten, hulppieten, hulpouders,
buurtbewoners en teamleden voor deze
supergezellige dag.
HVO
Vanaf de zomervakantie hebben de groepen 6, 7
en 8 elke maandag HVO. In de lessen humanistisch
vormings onderwijs is nagedacht over democratie
en pesten. We hebben o.a. gefilosofeerd over
emoties en een spel gespeeld waarin duidelijk
werd dat rijkdom in de wereld oneerlijk verdeeld
is. Afgelopen maandag ging het in alle HVO
groepen over eenzaamheid. Groep 7 en 8 kregen
als introductie op youtube EDEKA Weihnachtsclip
- #heimkommen te zien en in groep 6 is een
kerstverhaal over de oude vrouw en de kerstster
voorgelezen. De kinderen voelden duidelijk mee
met de hoofdpersonen van deze verhalen en
waren meer dan bereid om mooie kerstkaarten te
maken voor eenzame ouderen in Nederland. Er is
De kinderen moeten uiterlijk donderdagochtend
eigen bord, bestek, beker, soepkom meenemen in goed nagedacht over wat er in een kaart moet
een tasje voorzien van naam. Na de kerstmaaltijd staan die je stuurt naar iemand die je niet kent. En
het resultaat mag er zijn! Er zijn meer dan 150
kan dit meteen mee naar huis. Bij slecht weer
gaan de kinderen meteen met de leerkracht naar prachtige en aandoenlijke kaarten verstuurd naar
de kerstkaartenactie van het Nationaal
de klas.
Ouderfonds. Meer dan 150 eenzame ouderen
zullen dus verrast worden met een kerstwens van
Gezocht: ouders die willen helpen met het
een leerling van de Bosbeekschool. Daarnaast zijn
opruimen van de podiumdelen en de
de kinderen aan het denken gezet over
muziekinstallatie. Dit zal direct na de samenzang
eenzaamheid en over verantwoordelijkheid voor
plaatsvinden. U kunt zich melden bij Juf Karlijn.
het welzijn van een ander. Een mooie
kerstgedachte toch?
Kerstfeest
Donderdag 21 december vieren we weer gezellig
kerst met elkaar op school.
Het eten kan van 16.45 – 17.15 uur in de klas
worden gebracht. De klassenouders zullen dit in
ontvangst nemen.
17.00 – 17.30 Samenzang op het plein; met elkaar
zingen we de volgende liedjes:
 O denneboom
 Kling klokje klingeling
 Niets is cooler dan Kerstmis
17.30 – 19.00 Kerstmaaltijd in de klas
18.30 – 19.00 Kerstmusical groep 3 (speellokaal)

Gevraagd: Wol voor de creamiddag van 19 dec
voor juf Melanie uit groep 1/2c. Het liefst groene
wol, maar alle kleuren zijn welkom.
Zeskamp
Gelukkig kunnen alle zeven teams van de
Bosbeekschool, zo'n 70 kinderen maar liefst,
deelnemen aan de zeskamp op 28 en 29
december in sporthal Zeewijk in IJmuiden. De
teams van de groepen 4 en 5 zijn ingedeeld in het
middagprogramma op 28 december en de
groepen 6,7, en 8 spelen in de ochtend op 29
december. De deelnemers krijgen volgende week
het speelschema uitgereikt. De groepen 4 en 5
mogen als eerste de nieuwe sporttenues inwijden.
De groepen 6,7 en 8 mogen zelf een (unieke)
outfit als team bedenken of gewoon hun eigen
sportkleding aan doen.
Schaken
Om goed voorbereid te zijn op het simultaan
schaaktoernooi in het Telstar stadion en het
schoolkampioenschap, krijgen de deelnemers
vanaf de eerste donderdag na de kerstvakantie
schaaklessen van Raymond Stappers. De
deelnemers ontvangen hierover nog een mail.
Kunstklas
Iedere woensdagmiddag zijn leerlingen van groep
5 t/m 8 in de Kunstklas serieus bezig met tekenen schildertechnieken onder leiding van Ludie
Bakker. De prachtige resultaten van deze lessen
zijn woensdagmiddag 17 januari te bewonderen
tijdens een expositie op school.
Eind januari is de mogelijkheid om in te schrijven
voor de tweede lessenserie van de Kunstklas.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag:
19 januari 2018

