Nummer 11 /datum: 10-01-2020
Kalender
13-01 Rots en Watertraining in het speellokaal
aanvang 15.45 uur
13-01 start Cito toetsperiode groepen 3 t/m 8
14-01 bezoek Technisch College groep 8
17-01 Technisch LEGO / Kid K’nex les 2
aanvang 12.30 uur
20-01 Rots en Watertraining in het speellokaal
aanvang 15.45 uur
21-01 screening GGD
21-01 Inspraak ontwerp Wüstelaan-Molenstraat
aanvang 17.00 uur
21-01 MR vergadering
22-01 Nationale Voorleesdagen
23-01 gesprekken definitief eindadvies groep 8
23-01 screening GGD
24-01 Technisch LEGO / Kid K’nex les 3
aanvang 12.30 uur
24-01 Nieuwsbrief

toegewezen aan het onderwijs en dat helpt, maar er
zijn nog onvoldoende structurele middelen toegezegd
om de kwaliteit van het onderwijs te behouden.
Vandaar dat de bonden oproepen om donderdag 30
januari en vrijdag 31 januari 2020 toch te gaan
staken. Ook bij ons personeel is de
stakingsbereidheid hoog. Wij vinden het belangrijk
om een signaal af te blijven geven. De Bosbeekschool
is die dagen dan ook gesloten. Wij geven die dagen
geen onderwijs en vangen ook de kinderen niet op.
Binnen ons bestuur zullen wij met zoveel mogelijke
collega’s van de 16 OPOIJmond scholen deze dagen
gaan gebruiken om onderzoek te doen naar
duurzame oplossingen in het kader van het huidig en
toekomstig lerarentekort.
Definitief basisschooladvies voor leerlingen groep 8
Op donderdag 23 januari ontvangen de kinderen van
groep 8 hun definitief basisschooladvies. Een advies
gebaseerd op 8 jaar basisonderwijs, waarbij we kijken
naar diverse behaalde resultaten, maar met name
naar de persoonlijke kenmerken van een kind. Samen
met het definitieve basisschooladvies gaan de
kinderen zich aanmelden bij een VO school die bij
hen past. In april 2020 is de Cito eindtoets. Mocht de
uitslag van de Cito eindtoets hoger uitvallen dan het
definitieve basisschooladvies, dan moeten wij ons
advies heroverwegen.

Vanuit de directie
Inspraak ontwerp Wüstelaan-Molenstraat
De Gemeente wil een deel van de Wüstelaan en 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- Vanuit het team:
De Nationale Voorleesdagen 2020
Molenstraat
Op 22 januari beginnen De Nationale Voorleesdagen
Afname WMK veiligheidsmonitor (lln. groep 5 t/m 8) 2020!
Deze week zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 gestart De Nationale Voorleesdagen worden georganiseerd
door de Stichting Collectieve Propaganda van het
met het invullen van de WMK vragenlijst over hun
gevoel van veiligheid. Deze vragenlijst wordt jaarlijks Nederlandse boek. In deze periode wordt er extra
veel voorgelezen op basisscholen,
afgenomen. Met het team analyseren wij de
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en
uitkomsten en prioriteren wij de mogelijke
bibliotheken. Het doel van de campagne is om het
aandachtspunten. Die delen wij met de MR en
voorlezen aan jonge kinderen te stimuleren. Niet
vervolgens met alle ouders via de Nieuwsbrief.
alleen in het onderwijs, maar juist ook thuis. Uit
onderzoek blijkt namelijk dat ouders de grootste
Het Primair Onderwijs gaat staken op
invloed hebben op het leesplezier van hun kinderen.
donderdag 30 januari 2020 en vrijdag 31 januari
Centraal staat deze periode het prentenboek van het
2020.
jaar 2020 ‘Moppereend’ , van Joyce Dunbar en Petr
Zoals bekend hebben de diverse bonden de
Horacek.
afgelopen periode overleg gehad met de minister
omtrent de nieuwe cao. Er is periodiek geld

Woensdag 22 januari gaan alle leerkrachten van De
Bosbeekschool om 8:40 uur voorlezen in een andere
groep! Groep 7a heeft om 8:30 uur gymles, daarom
worden zij om 12:00 uur door meester Wouter
getrakteerd op een voorleesverhaal. Tijdens de dagen
van de Nationale voorleesdagen mogen de kinderen
die het leuk vinden komen voorlezen in de groepen 1
t/m 4. Zij mogen dan in overleg met hun eigen
leerkracht een voorleesafspraak maken bij één van
de leerkrachten uit groepen 1 t/m 4.
We hopen dat er ook thuis extra veel voorgelezen
wordt en de kinderen veel plezier beleven aan het
voorlezen en of luisteren!

Sportieve school
Onze school is bij vrijwel alle
schoolsportevenementen aanwezig. Zo waren we
met maar liefst 90 leerlingen vertegenwoordigd op
de dubbel6kamp in de kerstvakantie. En er waren
zowaar ook nog 2 prijzen in de wacht gesleept. Groep
3b bemachtigde de mooiste prijs, namelijk de fair
play prijs. Dik verdiend kanjers!
Groep 8 had de meeste punten verzameld en mocht
met de eerste prijs naar huis gaan (detail: groep 7a
had slechts 1 punt minder).
Alle groepen, prijzen of niet, hebben veel plezier
gehad. Onze dank gaat uit naar de vele coaches die
de groepen op een gezellige wijze hebben begeleid.

Help de dieren in Australië!

Groep 3b
U heeft vast erge beelden van de branden in Australië
gezien. De branden zorgen voor overlast en zijn nog
niet voorbij. De dieren (en mensen) zijn nog steeds in
gevaar. Sommige dieren, zoals de koala, zijn te
langzaam om te vluchten.
Daarom zijn wij een actie gestart!
U kunt ook meehelpen door acties te steunen, zoals:
• Statiegeldflessen in te leveren
• Heitje voor een karweitje
• Spullen verkopen
• Zelf een klus bedenken
Wij hebben gekozen om statiegeldflessen in te
zamelen. U kunt de statiegeldflessen inleveren bij
groep 6 (lokaal 1.21). We hebben nu al €75,20!
De actie loopt t/m 17 januari.

Helpt u ons mee?
Alvast hartelijk bedankt namens ons en de dieren!
Feline (initiatiefnemer), Macy, Mara, Sanne en Lilli

Groep 8
Schaken en badminton
Komende week zijn er twee sportevenementen
waarbij Bosbekers hun beste beentje voor zetten.
Woensdag doen 8 leerlingen mee aan het Tata Steel
simultaan schaken in het Telstar stadion. Ook hier
blijken de Bosbekers vaak geduchte tegenstanders.
Zaterdag doet een team uit groep 8 en 7 mee aan het
badmintontoernooi in sporthal IJmuiden-Oost.

Studiedagen schooljaar 2019-2020:
(Alle kinderen zijn dan vrij)
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
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 24-01-2020

