Nummer 15 /datum: 13-03-2020
Kalender
13-03 13.15 uur Kunstklas
17-03 Dode hoek project groepen 7
20-03 13.15 uur Kunstklas
24-03 groep 7b naar Technolab (onder voorbehoud)
25-03 12.30 uur Mad Science les 1
26-03 groep 7A naar het Technolab (onder
voorbehoud)
27-03 11.30 uur Leerlingenraad
27-03 13.15 uur Kunstklas
27-03 Nieuwsbrief

Zodra het team en de MR-akkoord is, komen wij met
de formatie naar buiten voor alle ouders.
Subsidie innovatiefonds ‘Anders organiseren’
De Bosbeekschool is ingeloot voor een mooie
subsidie vanuit het SIOF (Innovatief op het gebied van
‘Anders Organiseren). Wij mogen de komende twee
jaar een flink bedrag besteden om onze
schoolontwikkeling, het doelgericht aanbod en het
vergroten van de betrokkenheid van de kinderen bij
hun eigen onderwijs, te versterken. Het totaalbedrag
bedraagt €30.000,00. We houden u vanzelfsprekend
op de hoogte over de komende ontwikkelingen.

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 de gelden en het
vaststellen van vakanties en vrije dagen. De MR
bestaat uit acht leden, met een gelijke
vertegenwoordiging van een ouder- en
Juf Gisela heeft een tussentijdse scan gehad. De
personeelsgeleding. De leden van de MR worden
behandeling en medicatie slaat aan en Gisela heeft
gelukkig niet zo veel last van de bijverschijnselen. Een gekozen vanuit deze twee geledingen en de
zittingsduur van elk lid is 3 jaar. Binnenkort loopt de
mooi feestelijk moment! Gisela stelt alle
termijn af van Eelco Smit, één van de leden uit de
ondersteunende berichten die ze in verschillende
oudergeleding. Dit betekent dat de MR op zoek is
vormen heeft gekregen, zeer op prijs. Wij wensen
naar een nieuw lid voor de volgende 3 jaar. Eelco
haar heel veel sterkte toe.
Smit zou graag voor een tweede termijn lid blijven
van de MR, maar alle ouders kunnen zich kandidaat
Formatie
Afgelopen week heb ik i.s.m. het Bestuur een eerste stellen voor deze rol in de MR. Als er meerdere
gesprek gehad op het gebied van onze formatie voor aanmeldingen zijn, dan zullen er verkiezingen plaats
komend schooljaar. Wij hebben recht op 10 groepen, vinden. Meer informatie over de MR, zoals
maar vragen handhaving van de huidige 11 groepen bijvoorbeeld notulen van de MR-vergadering kunt u
vinden op
aan. Dat is met name afhankelijk van het te
verwachte leerlingenaantal op 01 okt. 2020 en de te https://bosbeekschool.nl/ouders/medezeggenschaps
raad/. Wilt u zich kandidaat stellen voor MR? Stuur
verwachte instroom van nieuwe leerlingen.
dan binnen twee weken een email naar:
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat wij in ieder geval
mr@bosbeekschool.nl
komend schooljaar gaan werken met
1 combinatiegroep. Op dit moment oriënteren wij
ons op een 2/3 combinatiegroep. Daar wordt op
enkele scholen binnen ons bestuur al mee gewerkt,
met positieve ervaringen. Als het definitief bekend is
welke combinatiegroep goed voor ons onderwijs is,
zullen wij de betrokken ouders zo spoedig mogelijk
informeren op een informatieavond in de maand mei.
Vanuit de directie
Personele zaken
Juf Lindy heeft het team meegedeeld dt zij in
verwachting is. Wij feliciteren Lindy en haar man met
dit bijzondere nieuws. Naar verwachting zal zij aan
het begin van het nieuwe schooljaar met
zwangerschapsverlof gaan.

SOS Kus- & Knuffelzone
(Ter aankondiging maar gezien de huidige situatie
op het gebied van Corona openen we de mat
officieel op een later te bepalen moment!)

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:
Schoolvoetbaltoernooi
Het schoolvoetbal is i.v.m. maatregelen rondom het
Coronavirus tot nader order uitgesteld.

In samenwerking met SOS Kinderdorpen gaan we
binnenkort onderaan de trap een SOS Kus- &
Knuffelzone inrichten. Op deze speciaal ingerichte
SOS zone, kunnen ouders hun kinderen elke
schooldag nog eens een extra knuffel geven voordat
zoon- of dochterlief aan de zorg van onze juffen en
meesters wordt overgelaten. ‘Zonder liefde kan een
kind niet groeien’, is het motto van de internationale
kinderontwikkelingsorganisatie SOS Kinderdorpen.
Elk kind heeft liefdevolle aandacht van een
volwassenen nodig om zich te kunnen ontwikkelen
tot een sterk en zelfredzaam individu. Deze
liefdevolle aandacht ligt aan de basis van de
projecten van SOS Kinderdorpen: kinderen die
niemand meer hebben, opvangen in een warme,
liefdevolle familie. Dit past perfect binnen de
duurzame doelen van onze school: gezondheid, zorg
voor elkaar en armoede bestrijding. We wensen je
veel knuffelplezier!

Bevrijdingsloop
Omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat Nederland is
bevrijd, wil de gemeente Velsen het jaarlijkse
binnenhalen van het bevrijdingsvuur een extra
feestelijk tintje geven. Aan scholen is gevraagd of zij
met een groep van rond de 10 personen het
bevrijdingsvuur dat in Wageningen is aangestoken,
samen vanaf atletiekverening Suomi al hardlopend
over een traject van ongeveer 3 kilometer naar Plein
1945 willen brengen. Dit alles vindt uiteraard plaats
op 5 mei (dit valt in de meivakantie) en de start zal
rond 13.15 uur zijn. We hopen op een grote
deelname van onze sportieve school; meer dan 10
deelnemers mag namelijk ook. In de groepen 5 t/m 8
komen begin april aanmeldformulieren te liggen,
maar belangstellenden kunnen zich ook alvast
opgeven door een mailtje te sturen naar
gerry.eussen@opoijmond.nl.
Mad Science
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

Open dag

(Als u geïnteresseerd bent wilt u dan zelf even
contact opnemen of deze open dag doorgaat?)

Hierbij nodigen wij u uit voor onze open dag
van het Vogelhospitaal. Op deze gezellige Open
Dag hebben we verder allerlei geweldige
activiteiten zoals verschillende leuke en
informatieve kinderactiviteiten. Ook hebben
we op deze dag kraampjes met leuke en
lekkere producten afgewisseld
met informatiestands van natuur –en
dierenorganisaties. De nodige heerlijke
versnaperingen ontbreken niet op ons
cateringterras in de vliegkooi.
Datum: Zaterdag 28 maart 2020
Tijd: 12:00 uur – 16:00 bezoek Open Dag
Plaats: Vergierdeweg 292, 2026 BJ Haarlem
Wij hopen u op onze Open Dag te mogen
verwelkomen!
Met vriendelijke groet,
Wiebe Boomsma
Beheerder
Vergierdeweg 292, 2026 BJ Haarlem
023 525 53 02
beheerder@vogelhospitaal.nl
www.vogelhospitaal.nl
Stichting Vogelrampenfonds
IBAN NL73 INGB 0000 199 399

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 27-03-2020

