Nummer 14 /datum: 28-02-2020
Kalender
28-02 t/m 06-03 rapportgesprekken
28-02 12.30 uur Technisch LEGO/ Kid K’nex
28-02 13.15 uur Kunstklas
02-03 09.00 uur kennismakingsochtend nieuwe
ouders
04-03 19.30 uur ouderavond groep 7A (OOK
Pedagogisch)
06-03 13.15 uur Kunstklas
12-03 19.30 uur MR-vergadering
13-03 13.15 uur Kunstklas

maken’ en daarbij een positieve leesmotivatie/
leesbeleving is belangrijk voor alle kinderen. De
nieuwe aanvankelijk leesmethode in groep 3 ‘Lijn 3’ is
echt van meerwaarde. Ook de ondersteuning die de
kinderen van groep 7 en 8 bieden bij het mentorlezen
en het oefenen met 'Bouw’ ondersteunt het
technisch leesproces. Dat zien we ook in de
resultaten. Op school lezen de kinderen dagelijks. Als
er ook dagelijks thuis gelezen wordt heeft dat echt
een positieve invloed. Even voor het slapen gaan
voorlezen, of samen lezen op de bank geeft een
moment van ontspanning en iets gezelligs. Dat helpt!

Nieuws vanuit de MR
De Medezeggenschapsraad (MR) van de
Bosbeekschool is een beleidsorgaan dat de school,
gevraagd en ongevraagd advies geeft over onder
andere de kwaliteit van het onderwijs, het
veiligheidsbeleid, de besteding van geld en het
vaststellen van vakanties en vrije dagen. De MR
bestaat uit acht leden, met een gelijke
vertegenwoordiging van een ouder- en
personeelsgeleding. De leden van de MR worden
gekozen vanuit deze twee geledingen en de
zittingsduur van elk lid is 3 jaar. Binnenkort loop de
termijn af van Eelco Smit, één van de leden uit de
oudergeleding. Dit betekent dat de MR op zoek is
naar een nieuw lid voor de volgende 3 jaar. Eelco
Smit zou graag voor een tweede termijn lid blijven
Studiedag
De afgelopen studiedag hebben wij als team gekeken van de MR, maar alle ouders kunnen zich kandidaat
stellen voor deze rol in de MR. Als er meerdere
naar onze resultaten per vakgebied. Dat doen wij
aanmeldingen zijn dan zullen er verkiezingen plaats
twee keer per jaar n.a.v. de uitslagen van de
vinden om te bepalen welke ouder plaats mag nemen
citotoetsen. De afgelopen periode is de methode
in de MR.
rekenen meer doelgericht gebruikt, waardoor deze
Meer informatie over de MR, zoals bijvoorbeeld
meer aansloot bij de onderwijsbehoefte van de
kinderen. We hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 notulen van de MR-vergadering kunt u vinden op
https://bosbeekschool.nl/ouders/medezeggenschaps
vooraf vanuit de methode getoetst en hebben
raad/. Wilt u zich kandidaat stellen voor MR? Stuur
vervolgens steeds a.d.h.v. die toetsing het aanbod
voor de komende periode bepaald. Wat de kinderen dan binnen twee weken een email naar:
al beheersen, hoeven we niet meer aan te bieden en mr@bosbeekschool.nl
als we zien dat er bepaalde hiaten zijn, sluiten we
daar eerst op aan. Deze aanpak heeft geresulteerd in
een mooie doorgaande lijn, passend bij onze
kinderen. Natuurlijk zijn er ook altijd gebieden waar
we nog kunnen verbeteren. Het technisch lezen is
zo’n vakgebied waar we nog te veel schommelingen
zien door de jaren heen. Veel lezen ‘leeskilometers
Vanuit de directie
Tijdelijk re-integratieproces directeur van andere
OPOIJmond school op de Bosbeek
Vanuit het Bestuur is aan de Bosbeekschool gevraagd
om tijdelijk ruimte te bieden aan een op dit moment
nog langdurig zieke directeur van een van de scholen
van OPOIJmond. De komende periode zal deze
collega een paar uur per week meedraaien op de
Bosbeekschool om ‘het gevoel’ weer terug te krijgen.
Het is absoluut niet de bedoeling dat deze collega in
de toekomst een taak/functie krijgt op de
Bosbeekschool. Wel willen wij meewerken aan een
mogelijk herstel.

Nieuws vanuit de Leerlingenraad
De leden van de Leerlingenraad hebben afgelopen
keer bij het Open Podium als een soort ‘jury’ positief
commentaar gegeven na ieder optreden. Een mooi
initiatief dat echt iets extra’s gaf aan de optredens.
Ook hebben de leden van de Leerlingenraad allerlei
ideeën bedacht zoals een ‘boekenhotel’ een bankje
en een kast om even een boek te lenen en te lezen.
Het is de bedoeling dat aan het eind van dit
schooljaar zo’n boekenhotel op het schoolplein
geplaatst wordt. Het zal een houten constructie
worden en de kinderen van de Leerlingenraad willen
helpen verven. Ze zijn nu nog hard bezig met het
ontwerp en ze vragen Piet Bosscher (onze klusjestopper!) om het boekenhotel te maken.
Ook willen de kinderen van de Leerlingenraad een
creamiddag voor de bovenbouw organiseren om
houten vogelhuisjes te timmeren. Hoe zij dit gaan
oppakken, bespreken we gauw.
GGD nieuwsflits
Informatie voor scholen en kinderopvang over het
coronavirus
Sinds een aantal weken is er een uitbraak van het
coronavirus. Het Coronavirus veroorzaakt
luchtweginfecties, soms zijn er ook maagdarmklachten. We kunnen ons voorstellen dat u
vragen heeft over het Coronavirus.

Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw agenda)
Herfstvakantie 10 okt. 2020 t/m 18 okt. 2020
Kerstvakantie 19 dec. 2020 t/m 03 jan. 2021
Voorjaarsvakantie 20 febr. 2021 t/m 28 febr. 2021
Tweede paasdag 05 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 01 mei 2021 t/m 16 mei 2021
Hemelvaart (in meivakantie)
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 aug. 2021
Vanuit het team:
Basketbaltoernooi
Ook aan dit toernooi deed de Bosbeekschool weer
mee. Het team bestond uit leerlingen van groep 6, 7
en 8 met als begeleider Jord Hofland, een oudleerling. De jongens en meisjes hebben veel plezier
gehad en iedereen kwam evenveel in het veld. Ook
mocht iedereen vrije worpen nemen. Het was weer
een geslaagd en sportief toernooi.

Algemene informatie
Om te voorkomen dat virusinfecties, zoals corona,
zich makkelijk verspreiden, is een goede handhoesthygiëne van belang. Meer informatie hierover
vindt u op
https://www.youtube.com/watch?v=ARpZtq9IpAc
Coronavirus besmetting
Op het moment dat bij een persoon een coronavirus
besmetting is vastgesteld, wordt de desbetreffende
persoon geïsoleerd. Afhankelijk van de situatie van
deze persoon, kan dat thuis of in het ziekenhuis zijn.
Is er een besmetting vastgesteld, dan zal GGD
Kennemerland contactonderzoek doen. De
contacten, oftewel de personen welke in contact zijn
geweest met de betreffende persoon, worden
gemonitord door de GGD.
Meer informatie kunt u vinden op de RIVM site
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragenantwoorden

Schoolvoetbaltoernooi
Dit jaar hebben zich 4 teams zich ingeschreven voor
het voetbaltoernooi. Gelukkig zijn er voldoende
coaches. Heel fijn! Ook heel prettig is dat SV
Terrasvogels weer trainingen aanbiedt aan de teams.
Deze zijn op vrijdag 28 februari, 6 maart en 13 maart
van 16.00-16.45.
Het toernooi start op 16 maart. Zodra het
speelschema bekend is, wordt dit aan de begeleiders
verzonden.

Mad Science
Beste ouders, u kunt uw kind tot 10-32020 inschrijven voor de cursus, via de website
(nederland.madscience.org). Op het inschrijfformulier
dat de kinderen mee naar huis hebben gekregen
staat alle informatie.
Naschoolse wetenschap & techniek cursus
Dag: woensdag
Starttijd: 12:30
Dag 1: 25-3-2020
Dag 2: 1-4-2020
Dag 3: 8-4-2020
Dag 4: 15-4-2020
Dag 5: 22-4-2020
Dag 6: 13-5-2020
Studiedagen schooljaar 2019-2020:
(Alle kinderen zijn dan vrij)
dinsdag 14 april 2020
vrijdag 12 juni 2020
donderdagmiddag 02 juli 2020
vrijdag 03 juli 2020 (calamiteitendag)
Vakantierooster OPO IJmond 2019-2020
Tweede Paasdag 13-04-20
Meivakantie 25-04-20/ 10-05-20
Hemelvaart 21-05-20/ 22-05-20
Tweede Pinksterdag 01-06-20
Zomervakantie 04-07-20/ 16-08-20
De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 13-03-2020

