Nummer 12 /datum: 24-01-2020
Kalender
27-01 Rots en Watertraining in het speellokaal
aanvang 15.45 uur
29-01 groep 7B naar televisieopnames
30-01 stakingsdag
31-01 stakingsdag
02-02 Tata Steel schaaktoernooi
03-02 kennismakingsochtend 09.00 -10.00 uur
04-02 MR /GMR-vergadering (bestuur OPOIJmond)
07-02 Technisch LEGO/ Kid K’nex les 4 aanvang 12.30
uur
Vanuit de directie
Personele zaken:
Juf Gisela heeft haar eerste kuur goed doorstaan. Ze
krijgt regelmatig bezoek. Juf Gerry en juf Lisette
hebben de afgelopen weken de groep opgevangen en
pakken in ieder geval ook tot aan de voorjaarvakantie
de vervanging op.

een deel is aanwezig op de Bosbeekschool
i.v.m. met onze ‘OPOIJmond
stakingsbijeenkomst’.
Collega’s van alle OPOIJmond scholen komen
op de Bosbeekschool bij elkaar om te praten
over het thema: ‘Wat kunnen wij zelf (op korte
termijn) doen om het werkplezier te verhogen,
zodat het beroep van onderwijspersoneel
aantrekkelijker wordt en men in het onderwijs
blijft werken of komt werken.’ Vervolgens
bepalen we welke mogelijkheden kunnen
werken op school of op alle scholen.
Ons signaal dat wij gaan staken is voor veel
ouders lastig i.v.m. opvangperikelen. Wij doen
ons best om het onderwijs dagelijks zo goed
mogelijk door te laten gaan en hebben nog
nooit leerlingen naar huis gestuurd. Wij vragen
o.a. om deze redenen om uw steun en begrip!
In ieder geval alvast dank daarvoor.

Juf Lindy was afgelopen donderdag en vrijdag ziek.
Juf Karien en juf Gytha (op donderdag) en juf Danielle Inspraak ontwerp Wüstelaan-Molenstraat
De inspraakavond over de herinrichting van de
(op vrijdag) hebben deze vervanging opgevangen.
Wustelaan en de Molenstraat was zeer goed bezocht.
Buurtbewoners mochten hun vragen stellen en hun
Juf Carola is plotseling geopereerd. Zij zal de
wensen uitten. Er werd veel gesproken met elkaar
komende twee weken rust moeten houden. Voor
maandag en dinsdag is de vervanging geregeld door over de verkeersveiligheid, met name voor de
voetgangers en de fietsers, het aantal
juf Nike.
parkeerplaatsen, de breedte van weg en het trottoir,
Intern lossen we veel problemen met elkaar op. Daar maar ook over de herinrichting van de bomen en de
merkt u weinig of niets van, maar dat vraagt wel iets straatverlichting. De tekeningen hangen ook nog op
het prikbord in de centrale ruimte. U kunt nog tot 11
van onze collega’s en ons werk. Dit is voor ons een
februari reageren op de plannen van de gemeente.
belangrijke reden om a.s. donderdag en vrijdag te
http://www.velsen.nl/Wustelaan-Molenstraat
gaan staken, zodat bovengenoemde zaken opgelost
kunnen worden….
Afname WMK-veiligheidsmonitor (lln. groep 5 t/m
Daarom staken wij op donderdag 30 januari 2020 en 8)
Jaarlijks vullen de kinderen van groep 5 t/m 8 een
vrijdag 31 januari 2020
vragenlijst in over hun veiligheidsgevoel. Hieronder
een aantal opvallende zaken:
• Kinderen voelen zich over het algemeen veilig
bij ons op school
Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari
• Zij ervaren dat er weinig gepest wordt
is ook de Bosbeekschool dicht. Op donderdag
• Zij geven hun veiligheidsgevoel op onze
gaat een deel van het team naar Amsterdam en
school gemiddeld een 8.3

•

Kinderen vinden het ook nog best lastig om
iets tegen de leerkracht te zeggen als ze
gepest worden.
• Kinderen vinden ook dat er te weinig wordt
opgetreden door de leerkracht als kinderen
aan hun spullen zitten
• Kinderen vinden ook dat er te weinig wordt
opgetreden door de leerkracht als kinderen
aangeven dat ze bang zijn voor andere
kinderen
De Vreedzame School is een mooie basis om goed
met elkaar om te gaan, maar we moeten alert blijven Help de dieren in Australië!
op gevoelens van kinderen die blijkbaar minder goed
kenbaar gemaakt worden. Het gesprek in de klas is en
blijft de beste oplossing. Iedereen moet op school
met een goed en veilig gevoel rondlopen en als dat
niet zo is, kan hij/zij dat bespreekbaar maken.
Vanuit het team:
De Nationale Voorleesdagen 2020
Afgelopen woensdag hebben de collega’s allemaal
even voorgelezen in een andere groep. Dit ter
opening van de Nationale Voorleesdagen. Alle
kinderen houden van voorlezen; een gezellig
momentje tijdens het eten en drinken op school of op
Feline, Macy, Mara, Sanne en Lilly uit groep 6, zijn de
de bank thuis. Laten we vooral veel blijven (voor)
actie begonnen voor de koalaberen, vanwege de
lezen!
bosbranden in Australië. Feline was tijdens de
kerstvakantie in Australië en wilde iets doen voor de
dieren op Kangaroo Island. Wat een geweldig succes
is deze actie geworden! Het bedrag dat zij hebben
opgehaald is geworden: € 704,59 ($1136,59
Australische dollars) Dank voor jullie inzet en
initiatief. Jullie zijn toppers! En natuurlijk ook een
dankwoord aan alle kinderen en ouders, die hebben
meegeholpen met het inzamelen van lege flessen.

Ook hebben de kinderen van groep 3 voorgelezen
aan de kleuters. Een moment om niet snel te
vergeten…

(Lilly ontbreekt helaas op deze foto)

Laura, van ‘Versieren doe je zo’, dank je wel voor het
ontwerp van de supermooie cheque!
Bosbeek kampioen
Groep 8 blijft bekers binnen slepen. Eerst werd een
team eerste bij de dubbelzeskamp en nu is het
meisjes Bosbeekteam, met spelers uit groep 8 en 7b,
eerste bij het badmintontoernooi geworden! Van
harte gefeliciteerd meiden. Jullie hebben veel plezier
gehad en de beker dik verdiend: voor sportiviteit,
saamhorigheid en vaardigheid.

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 07-02-2020

Schaken
De Bosbeekschool is ook altijd vertegenwoordigd bij
het simultaan schaaktoernooi in het Telstar stadion.
Dit toernooi is een onderdeel van het Tata Chess
toernooi. De grootmeesters waren ditmaal aan het
voetballen tegen Telstar spelers, terwijl de leerlingen
zich over de schaakborden bogen. Het was wederom
een geslaagd toernooi, maar de Israëlische
tegenspeler was een maatje te groot voor onze
leerlingen. Er is wel weer ervaring opgedaan voor het
schaaktoernooi op 2 februari.

