Nummer 11/datum: 18-01-2019
Kalender
19 jan. badmintontoernooi gr. 6,7 en 8 (sporthal
Zeewijk)
23 jan. Start nationale voorleesdagen
23 jan. MR vergadering
25 jan. tekenles juf Ludie gr. 1/2B en 1/2C
25 jan. Young Engineers: technisch lego 12.30 uur
25 jan. Vreedzame School: kletskaarten
28 jan. studiedag (alle kinderen zijn vandaag vrij)
29 jan. definitief advies lln. groep 8
29 jan. GGGD screening lln. groep 2 (speellokaal)
29 jan. muziekles Jasper (eigen lokaal)
31 jan. GGGD screening lln. groep 2
31 jan. Juf Carola verlof (juf Marja groep 3B)
01 febr. nieuwsbrief
01 febr. Juf Carola gaat trouwen (juf Marja groep
3B)
01 febr. tekenles juf Ludie gr.4 en gr. 5
01 febr. Afsluiting nationale voorleesdagen
03 febr. schaaktoernooi (Soli muziekgebouw)
04 febr. GGD screening lln. groep 7
04 febr. TSO Ouderbijeenkomst 19.30 uur
05 febr. bezoek Zandhaas gr. 3A en 3B
06 febr. Koffieochtend speciaal voor alle
luizenmoeders.
08 febr. tekenles juf Ludie gr.7 en 8
08 febr. Kinderboerderij Zorgvrij gr. 3A
12 febr. muzieklessen meester Jasper
14 febr. juf Melanie afw. (juf Beau gr 1/2C)
14 febr. Kinderboerderij Zorgvrij gr. 3B
15 febr. Nieuwsbrief
15 febr. Studiedag (alle kinderen zijn vrij)

Vanuit de directie
Ouderbijeenkomst nieuwe methodes:
Topondernemers en Taalactief 4
We hebben gisteravond genoten van een
interessante ouderbijeenkomst. In een mooi
gevulde speellokaal presenteerden juf Lisette en
meester Wouter de nieuwe methodes Taalactief 4
en Topondernemers.

Ouders werden inhoudelijk geïnformeerd en de
informatie werd onderbouwd met de ervaringen
vanuit de kinderen en de leerkrachten. Kinderen
gaven spontane en prachtige antwoorden. Een
ding is zeker: We ervaren een mooie
toekomstgerichte ontwikkeling. Goed
gedifferentieerd taal- en spelling onderwijs vanuit
een duidelijk kader en daarnaast een mooi
thematisch aanbod op het gebied van
wereldoriëntatie waarbij de inhoudelijke
kwalitatieve en persoonlijke ontwikkeling mooi
kan groeien. Vandaar dat wij zeggen: ‘Onze
kinderen zijn de topondernemers van de
toekomst!’ De kinderen zullen nog mooie stappen
maken! Dank voor uw betrokkenheid!
Nieuwe e-mailadressen voor alle medewerkers
van OPOIJmond.
Vanaf 5 februari zullen alle e-mailadressen
veranderden in
voornaam.achternaam@opoijmond.nl.
U kunt mij dan persoonlijk bereiken via de mail:
wouter.sommers@opoijmond.nl.
**********
De volgende e-mail adressen blijven
ongewijzigd:
info@bosbeekschool.nl,
ib@bosbeekschool.nl
directie@bosbeekschool.nl

Vragenlijst sociale veiligheid (lln. groep 5 t/m 8)
De afgelopen weken hebben de kinderen van
groep 5 t/m 8 de vragenlijst sociale veiligheid
ingevoerd.

Nieuws vanuit de TSO
Regelmatig is er overleg tussen Maaike Slier (TSO
coördinator vanuit Partou), Anja van ’t Geloof en
Alexander Verstappen (oudergeleding van de MR)
en Wouter Sommers (schoolleiding). Tijdens dit
Hierbij enkele belangrijke positieve uitkomsten:
overleg bespreken we met elkaar hoe de TSO
- Kinderen voelen zich veilig in het lokaal, in verloopt en welke aandachtspunten er zijn?
de school en op het plein
- Leerkrachten laten ruzies uitpraten en de Uit ons laatste overleg van afgelopen week zijn de
leerkrachten treden op als er gepest
volgende aandachtspunten gekomen:
wordt
- Als uw kind thuiskomt met een vervelende
- Kinderen houden zich aan de regels tegen
ervaring tijdens de TSO, dan is het
het pesten
belangrijk om ten eerste Maaike Slier te
- Kinderen hebben vriendjes en
benaderen via het mailadres:
vriendinnetjes in de klas
tsobosbeekschool@partou.nl of
- Kinderen worden niet geschopt, geknepen
telefonisch 06-21154817. Partou is op het
of geslagen
gebied van de TSO altijd de eerste
- Kinderen worden niet (digitaal) gepest of
verantwoordelijke. Mocht u er niet
buitengesloten
uitkomen met Partou, dan kunt u altijd
- Er worden geen spullen vernield of
terecht bij de schoolleiding. Ook kunt u
gestolen
altijd uw ervaring delen met de
- Kinderen worden niet bedreigd
oudergeleding van de MR via
mr@bosbeekschool.nl
Ook gaven de kinderen de volgende
- Kinderen die thuis eten en drinken en dus
aandachtspunten aan:
niet overblijven kunnen vanaf 13.15 uur
- Leerkrachten treden te weinig op als
door de voordeur naar binnen. Het
andere kinderen aan andermans spullen
schoolplein is voor de TSO kinderen tot
zitten.
13.15 uur.
- Leerkrachten treden te weinig op als
- Partou heeft regelmatig mensen proberen
kinderen bang zijn voor andere kinderen
te werven voor de TSO. Tot op heden zijn
daar geen reacties op gekomen.
Ook gaven de kinderen de school een cijfer:
- Op maandag 4 februari 2019 is er een
- Ik voel mij veilig op school: 8,6
specifieke TSO-ouderbijeenkomst.
- Ik heb het naar mijn zin op school: 8,0
- U krijgt dan informatie over de stand van
zaken tot nu toe:
Binnen het team bespreken we de uitkomsten en
- het reilen en zeilen van de TSO,
bekijken we hoe wij vanuit de Vreedzame School
- werving medewerkers en mogelijke
de aandachtspunten kunnen aanpakken. Wij
doorvoering prijsverhoging?
danken de kinderen voor hun bijdrage. De
- de stichting Vrienden van de
resultaten zullen besproken worden met het
Bosbeekschool
team, de MR en het bestuur en worden geplaatst Tevens zijn wij benieuwd naar uw ervaringen en
op de site en bij vensters.nl / scholen op de
die van de kinderen. U bent van harte welkom op
kaart.nl
maandag 4 februari 2019 om 19.30 uur!
Informatiescherm in de hal
Na jarenlang gekeken te hebben tegen een mooi
zwart scherm in de hal, kunnen we er nu eindelijk
informatie op plaatsen. (Je bent nooit te oud om
iets technisch te leren!)
Wij zullen via dat scherm regelmatig informatie
met u delen.

Nieuws vanuit de leerlingenraad
De leerlingenraad is bij elkaar geweest. Ze hebben
de kleur van de tafeltennistafel bepaald en
hebben a.d.h.v. de afmetingen de beste plek op
het schoolplein met elkaar afgestemd.
Waarschijnlijk kan de tafeltennistafel na de
voorjaarvakantie geplaatst worden. De officiële
opening van het net over de voetbalkooi en de
tafeltennistafel willen we dan ook maandag 25
februari inplannen. We houden u op de hoogte.

De verkeerssituatie voor de school is met name
’s morgens echt gevaarlijk voor onze kinderen. De
OR is dan ook op zoek naar ouders die op dit
gebied willen meedenken aan veilige oplossingen.
Daarbij kan informatie vanuit Veilig Verkeer
Nederland deze zgn. ‘verkeersouders’
ondersteunen. Is dat iets voor u? Wilt u dan
contact opnemen met de ouderraad?

De Nationale Voorleesdagen
23 januari tot 2 februari
Jubileumcommissie
Op 23 januari beginnen De Nationale
In september 2019 wordt er 150 jaar onderwijs
Voorleesdagen 2019!
gegeven op deze school. Eerst was het school F,
De Nationale Voorleesdagen worden
vervolgens de Adolf van Nassauschool en nu de
georganiseerd door de stichting Collectieve
Bosbeekschool. Wij willen deze historische
Propaganda van het Nederlandse boek. In deze
gebeurtenis vieren door het organiseren van een periode wordt er extra veel voorgelezen op
feestweek in de week van 9 september t/m 14
basisscholen, kinderdagverblijven,
september 2019. Met o.a.
peuterspeelzalen en bibliotheken. Het doel van de
Tentoonstelling 150 jaar onderwijs
campagne is om het voorlezen aan jonge kinderen
Nostalgische lessen
te stimuleren. Niet alleen in het onderwijs,
Workshops en een voorstelling
maar juist ook thuis. Uit onderzoek blijkt namelijk
Reünie d.d. 14 september
dat ouders de grootste invloed hebben op het
leesplezier van hun kinderen. Centraal staat dit
De jubileumcommissie bestaat uit juf Karlijn, juf
jaar het prentenboek van het jaar 2019 ‘Een huis
Gerry, Jonna Becker (ouder), Willem Jongsma
voor Harry’ , geschreven door Leo Timmers.
(oud-collega) en Wouter Sommers (schoolleider). Op de Bosbeekschool besteden wij deze dagen
Heeft u ideeën, of wilt u op een of andere manier ook extra veel tijd aan voorlezen. Leerkrachten
meehelpen? Dan kunt u altijd een mailtje sturen
gaan voorlezen in een andere klas, vaders,
naar jubileumbosbeekschool@opoijmond.nl
moeders, opa’s, oma’s of de oppas mogen komen
Wij houden u de komende periode regelmatig op voorlezen in de klas (een inschrijflijst hangt naast
de hoogte!
de klas van uw kind). En vrijdag 1 februari sluiten
we de Nationale Voorleesdagen om 11:45 uur af
Nieuws vanuit de OR
met een groot voorleesfeest voor én door de
De ouderraad is dringend op zoek naar een
Bosbeekkinderen! De kinderen uit de groepen 5,
nieuwe penningmeester. De huidige
6, 7 en 8 gaan dan voorlezen aan de kinderen uit
penningmeester (Hedwig) is bereid om de nieuwe de groepen 1/2, 3 en 4.
penningmeester zo goed mogelijk in te werken en We wensen iedereen veel lees- en luisterplezier!
al haar taken en verantwoordelijkheden
zorgvuldig over te dragen. Het is fijn als er een
ouder met financiële achtergrond de ouderraad
op dit gebied wilt versterken de komende jaren. Is
dit echt iets voor u? Meld u zich dan z.s.m. aan bij
de ouderraad!

Vanuit het team:
Zeskamp
Ook dit jaar was het een gezellige boel bij de
zeskamp in sporthal Zeewijk in de kerstvakantie.
Ditmaal had de organisatie gekozen om de
groepen bij elkaar in te delen i.p.v. een indeling op
school en dat was voor de supporters jammer
omdat de teams van de Bosbeekschool nu over
vier dagdelen verspreid waren. Maar dat mocht
de pret voor de deelnemers niet drukken; zij
hebben met z’n allen een gezellig en sportief
evenement gehad.

Er wordt weer een Kunstklas aangeboden. Deze
start woensdag 23 januari. Er is nog plek voor een
paar leerlingen. Kinderen uit groep 5 t/m groep 8
die belangstelling hebben, kunnen zich opgeven
door een mail te sturen naar
gerry.eussen@bosbeekschool.nl.

Schaken
De vaders van Tim en David (Raimond en Otto)
zijn begonnen met het geven van een
minischaakcursus op de donderdagmiddag om de
leerlingen voor te bereiden op het school
schaaktoernooi op 3 februari. Een mooie stap op
weg naar dit toernooi was de deelname van de
schakers aan het Tata Steel simultaan
schaaktoernooi in het Telstar stadion dat
afgelopen woensdag plaatsvond. Onze leerlingen
hadden een hele leuke, betrokken tegenspeler die
alle tijd nam om tips te geven. En maar liefst drie
Bosbekers kregen een certificaat vanwege hun
uitzonderlijk spel!

Expositie Kunstklas
Afgelopen woensdag presenteerden de leerlingen
van de Kunstklas van Ludie Bakker vol trots hun
gemaakte kunstwerken aan ouders, opa’s, oma’s
en andere belangstellenden tijdens hun expositie
in de aula van school. De opkomst was weer erg
groot en zowel de mini-kunstenaars als hun
familieleden glommen van trots. In de centrale
bibliotheek in IJmuiden worden trouwens ook
werken van onze leerlingen tentoongesteld.

OPROEP!
Voor de kunstklas, en ook in de klassen vragen we
wie aan een rol wit tekenpapier kan komen..
Wie heeft contacten met een drukker of
papierhandel, of met de krant of een
tijdschrift? Ook een krant heeft soms restrollen
van de druk van de krant. Een krant drukt op de
dikke rollen uit de fabriek en heeft de resten over.
Het gaat om rollen van 1 meter hoog. Maar ook
kleinere rollen zijn welkom.
Wie o wie?
Alvast bedankt,
Ludie Bakker

Basketbaltoernooi
Op de laatste zondag van de voorjaarsvakantie, op
zondag 24 februari, is het scholen
basketbaltoernooi in sporthal IJmuiden-Oost. Deze
week krijgen de leerlingen een inschrijfformulier
mee naar huis. Tijdens de gymlessen zal geoefend
worden. Vanuit de basketbalvereniging Akrides
worden ook nog trainingen aangeboden.
Informatie hierover staat op het inschrijfformulier.
Cultuurproject
Ieder jaar heeft de Bosbeekschool in het voorjaar
een cultuurproject. We hebben in het verleden
o.a. aandacht besteed aan beeldende kunst van
Nederlandse schilders, media rondom het thema
natuur en vorig jaar hadden we een
muziekproject. Dit jaar is gekozen voor kunst van
de COBRA richting. De titel van het project is “De
Wonderslang”. Het project loopt van 4 maart tot
en met 4 april. In deze periode zullen alle klassen
met het thema op een kunstzinnige wijze aan de
slag gaan. Inger (moeder van Roem) en juf Ludie
zullen het project begeleiden.
Parkeerverbod naast de kerk

Naast de kerk is er een parkeerverbod i.v.m. met
de werkzaamheden van de bouw naast de kerk.
De straat wordt echt te smal als we daar parkeren
en dat is weer onveilig voor de fietsende kinderen
en het doorgaande verkeer. Graag uw aandacht
voor deze situatie. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Groep 5
Deze week is er heel hard gewerkt en niet alleen
aan het maken van alle toetsen. De kinderen zijn
aan het repeteren voor de voorstelling ‘Beestjes in
en bij de sloot’. Op 7 februari treden ze op en u

bent van harte uitgenodigd. De aanvang van de
voorstelling is verschoven naar 15:00 om iedereen
de kans te geven op tijd te komen. Hieronder treft
u, als voorproefje, wat foto’s van de repetitie.

Studiedagen schooljaar 2018-2019:
(alle kinderen zijn dan vrij)
Maandag 28 januari 2019
Vrijdag 15 februari 2019
Maandag 18 maart 2019
Dinsdag 11 juni 2019
Vrijdag 28 juni 2019
Donderdagmiddag 11 juli 2019
Vrijdag 12 juli 2019: calamiteitendag
De zomervakantie 2019 begint voor de kinderen
op donderdag 11 juli om 12.15 uur!
Vakantierooster OPO IJmond 2018-2019
Voorjaarsvakantie: 16-02-19 t/m 24-02-19
Meivakantie:
20-04-19 t/m 05-05-19
Hemelvaart:
30-05-19 t/m 31-05-19
Pinksteren:
10-06-19
Zomervakantie: 13-07-19 t/m 25-08-19
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 1 februari 2019

