Nummer 10 /datum: 20-12-2019
Kalender
02-01 dubbel 6kamp
03-01 dubbel 6kamp
06-01 1e schooldag in het jaar 2020.
06-01 kennismakingsochtend voor nieuwe ouders
van 09.00 uur – 10.00 uur
08-01 start afname WMK veiligheidsmonitor lln.
groep 5 t/m 8
06-01 Rots en Watertraining in het speellokaal
aanvang 15.45 uur.
07-01 start Cito toetsen groep 8
07-01 klankbordgroep aanvang 19.30 uur
09-01 screening GGD lln. groep 7
10-01 start Technisch LEGO (naschoolse activiteit)

Afname WMK veiligheidsmonitor
Jaarlijks peilen wij het gevoel van veiligheid bij de
kinderen van de groepen 5 t/m 8, door het
afnemen van een digitale vragenlijst ‘de
veiligheidsmonitor’ vanuit WMK (WMK=Werken
Met Kwaliteitskaarten). De uitkomsten van deze
monitor analyseren en bespreken wij met het
team, delen wij met de MR en vervolgens plaatsen
wij deze op onze site en op Vensters
(www.scholenopdekaart.nl ) zodat alle ouders en
ook mogelijke toekomstige ouders deze
informatie kunnen lezen.

Mogelijke stakingsdagen Primair Onderwijs
donderdag 30 januari 2020 en vrijdag 31 januari
2020.
Zoals bekend hebben de diverse bonden de
Vanuit de directie
afgelopen periode overleg met de minister gehad
Kerst 2019
omtrent de nieuwe cao. Er is periodiek geld
Wat zag de school de afgelopen weken er weer
toegewezen aan het onderwijs en dat helpt, maar
prachtig uit. Wat was de kerstsfeer in school
er zijn nog onvoldoende structurele middelen
zichtbaar en fijn, met als afsluiting in iedere groep toegezegd om de kwaliteit van het onderwijs te
een heerlijk kerstdiner, een (sw)zingend team op behouden. Vandaar dat de bonden oproepen om
het schoolplein, prachtige optredens van de groep donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 2020
drie en een zeer geslaagd samenzijn van ouders
toch te gaan staken. Op dit moment
op het schoolplein.
inventariseren wij op alle OPO scholen hoe groot
de stakingsbereidheid is per personeelslid en wat
dat kan betekenen voor het wel of niet
openhouden van de school. Als we kijken naar de
Bosbeekschool is het afgeven van een signaal naar
de minister nog steeds van grote waarde en
verwachten wij dat als er gestaakt gaat worden
endat wij die dagen geen onderwijs kunnen
bieden. 30 januari 2020 stond al als studiedag
vermeld. Als deze studiedag niet door kan gaan
vanwege de staking, dan zullen wij deze intern
oplossen, zodat kinderen niet nog een dag
onderwijs missen.
Alles is weer prima en keurig georganiseerd door
de kerstcommissie en de ouderraad en dankzij de
vele hulpouders was het kerstfeest ook dit jaar
weer zeer geslaagd. Dank jullie wel allemaal! Voor
straks fijne feestdagen en een heel gelukkig
Nieuwjaar!

Inspraak ontwerp Wüstelaan-Molenstraat
Naschoolse lessen bouwen met Kid K’nex en
De Gemeente wil een deel van de Wüstelaan en
technisch LEGO
de Molenstraat opnieuw inrichten. Hiervoor is een
ontwerp gemaakt en komt er een inspraakavond
op de Bosbeekschool op 21 januari 2020 van
17.00 – 19.00 uur. U kunt tot 11 februari op dit
voorlopig ontwerp reageren.
http://www.velsen.nl/Wustelaan-Molenstraat
Afscheid juf Ludie
Juf Ludie, de tekenspecialist op de Bosbeekschool,
heeft een nieuwe baan aangenomen, waardoor zij
op één school kan werken i.p.v. op diverse scholen
vanuit de stichting Kunstform. Helaas moeten wij
dus afscheid nemen van juf Ludie. Haar lessen en
ook de kunstklas worden overgenomen door
Judith Zwaan. De Kunstklas verschuift naar de
vrijdag. Alle kinderen hebben een mooie bijdrage
geleverd aan een afscheidsboekje voor juf Ludie
ter herinnering aan een mooie periode op de
Bosbeekschool. Wij wensen juf Ludie heel veel
succes!

Vorig schooljaar hebben wij een aantal naschoolse
lessen van de ‘Bricks Challenge’ op school
gegeven. Dit schooljaar gaan wij wederom
naschoolse lessen met technisch LEGO geven aan
de kinderen uit groep 3 t/m 8. We gaan dit keer
andere modellen bouwen dan vorig schooljaar dus
de kinderen die toen hebben deelgenomen,
kunnen opnieuw deelnemen! Vanaf dit schooljaar
hebben wij ook naschoolse lessen voor kleuters.
Tijdens de ‘Big Builders’ gaan de kinderen aan de
slag met het bouwen met Kid K’nex.

Vanuit het team:
Zeskamp
Alle 9 teams van de Bosbeekschool kunnen
meedoen aan de dubbel6kamp. Het belooft weer
een gezellig evenement te worden! Alle
deelnemers en begeleidende ouders hebben het
speelschema ontvangen. We wensen een ieder
heel veel plezier met elkaar tijdens de spelletjes.

Wat: 6 naschoolse lessen van de Big Builders
Wie: kinderen van groep 1/2 van de
Bosbeekschool
Waar: n.t.b. lokaal in de school
Dag en tijd: vrijdagmiddag van 12:30 - 13:15 uur
(maximaal 12 kinderen per groep)
Data: 10-1, 17-1, 24-1, 31-1, 7-2 en 14-2
Kosten: 60,- per kind

Schaken
Onze school doet al jaren succesvol mee aan
verschillende schaaktoernooien. En ook dit jaar
bieden twee vaders de mogelijkheid om op
vrijdagmiddag op school te oefenen en
strategische zetten uit te denken om goed
voorbereid te zijn. Acht leerlingen hebben zich
opgegeven. De eerste bijeenkomst was vrijdag
voor de vakantie. In het nieuwe jaar zullen de
oefenpartijen op donderdagmiddag om 15.30
plaatsvinden.

Wat: 6 naschoolse lessen van de Bricks Challenge
Wie: kinderen van groep 3 t/m 8 van de
Bosbeekschool
Waar: n.t.b. lokaal in de school
Dag en tijd: vrijdagmiddag van 12:30 - 13:45 uur
(maximaal 16 kinderen per groep, bij meer
aanmeldingen wordt er gekeken of er nog een 2e
groep kan worden gestart)
Data: 10-1, 17-1, 24-1, 31-1, 7-2 en 14-2
Kosten: 75,- per kind

Lijk het je leuk om aan de naschoolse lessen deel
te nemen waarin we elke les weer iets anders
Nieuws vanuit de ouderraad:
gaan bouwen met Kid K’nex of technisch LEGO?
Op dit moment zijn er nog ongeveer 30 ouders,
Geef je dan op voor de naschoolse lessen via de
die de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje onderstaande link:
nog niet betaald hebben. Deze ouders hebben
www.haarlem.youngeng.nl/naschoolse-lessendeze week een herinneringsverzoek ontvangen.
bosbeekschool/

Young Engineers Haarlem
Contactpersoon: Ka Chun Lai
Telefoonnummer: 06-14855307
E-mailadres: haarlem@youngeng.nl
Website: www.haarlem.youngeng.nl

Het team van de Bosbeekschool wenst iedereen:

Fijne feestdagen en een heel gelukkig Nieuwjaar!

Studiedagen schooljaar 2018-2019:
(Alle kinderen zijn dan vrij)
donderdag 30 januari 2020
maandag 10 februari 2020
dinsdag 14 april 2020
vrijdag 12 juni 2020
donderdagmiddag 02 juli 2020
vrijdag 03 juli 2020 (calamiteitendag)
Vakantierooster OPO IJmond 2019-2020
Kerstvakantie 21-12-19/ 05-01-20
Voorjaarsvakantie 15-02-20/ 23-02-20
Tweede Paasdag 13-04-20
Meivakantie 25-04-20/ 10-05-20
Hemelvaart 21-05-20/ 22-05-20
Pinksteren 01-06-20
Zomervakantie 04-07-20/ 16-08-20
De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 10-01--2020.

