zien. Er heerste een ontspannen en sportieve sfeer
tijdens dit toernooi. Twee overwinningen en een
gelijkspel waren goed voor de derde plaats.
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
We zijn supertrots het Bosbeekteam!
Ouderportaal)
We willen alle enthousiaste ouders langs de kant
- Maandag 23 mei t/m vrijdag 3 juni: vervolg
Cito periode groep 3 t/m 7
bedanken en uiteraard de coaches voor hun
- Donderdag 26 mei: Hemelvaart (alle kinderen sportieve inzet.
vrij)
- Vrijdag 27 mei: dag na Hemelvaart (alle
kinderen vrij)
- Woensdag 1 juni: 19.30 uur bijeenkomst
projectgroep groen schoolplein
- Vrijdag 3 juni: groep 1/2B op bezoek bij Ko
konijn
- Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag (alle kinderen
zijn vrij)

Nummer 18/datum: 20-5-2022

Vanuit de directie:
Nieuwe naam bestuur/ nieuwe websites
De afgelopen jaren heeft OPOIJmond een
inhoudelijke kwaliteitsslag gemaakt; goed onderwijs
voor al onze kinderen en aandacht voor het
welbevinden van onze collega’s. We hebben ons
duidelijk geprofileerd binnen de regio, dit is door de
onderwijsinspectie bevestigd door een positieve
kwalificering.
Dit proces willen we voortzetten door ook de naam
van onze stichting te veranderen. Een focusgroep
heeft in samenwerking met een communicatiebureau
twee pakkende nieuwe namen bedacht. Alle
medewerkers mochten de afgelopen periode kiezen
uit deze twee namen: Briesse (er waait een nieuwe
bries/wind door onze scholen) of Ymare (passend bij
de regio en de zee). De nieuwe naam wordt begin juli
gepresenteerd!
Naast een nieuwe naam van ons bestuur, worden ook
alle websites opnieuw ingericht.

Hockeytoernooi
Vrijdag 27 mei doet de Bosbeekschool met 3 teams
mee aan het hockeytoernooi. De speeltijden zijn nog
niet bekend. De leerlingen krijgen volgende week een
Bosbeektenue en informatie over het toernooi mee
naar huis.
Avond4daagse
Er hebben zich maar liefst 126 leerlingen
ingeschreven voor de avond4daagse. De deelnemers
krijgen een week voor het evenement een brief met
nadere informatie en de precieze starttijden.

Dubbel6kamp
De teams van de Bosbeekschool zijn zowel op zondag
5 juni (groep 3,4,5), als op maandag 6 juni (groep
6,7,8) in de ochtend ingedeeld. Het programma duurt
Een nieuwe naam, een nieuw beeld of imago: er
verandert echt iets binnen ons onderwijs: …….op weg van 09.00-12.00 uur. De deelnemers krijgen een
week van tevoren nog een bevestigingsbrief.
naar ons toekomstgericht onderwijs!
Schoolvoetbal
Het meisjesteam uit groep 6 heeft na de winst van
het Velsense scholenvoetbaltoernooi afgelopen
woensdag in Amstelveen de regiofinale gespeeld. Het
team heeft wederom prachtige wedstrijden laten

Info van de organisatie: De deelnemers moeten
makkelijk zittende sportkleding dragen. Het wordt
aangeraden om extra sportkleding en een handdoek
mee te nemen, gezien er ook spellen met water
gedaan gaan worden. Neem zowel binnen-, als
buitenschoenen mee De teams van de Bosbeekschool

zijn zowel op zondag 5 juni (groep 3,4,5), als op
maandag 6 juni (groep 6,7,8) in de ochtend ingedeeld.
Het programma duurt van 09.00-12.00 uur.
Binnenschoenen met een zwarte zool zijn niet
toegestaan. In de pauze kunnen de kinderen hun
schoenen wisselen. Er zijn meerdere prijzen
beschikbaar: voor het winnende team, het best
verklede team, een Fairplay prijs en een poedelprijs.
Executieve functies
In de vorige nieuwsbrief heeft u gelezen over het
domein planning en organisatie. Het EVO model
onderscheidt 6 domeinen. Hieronder kunt u zien
welke vaardigheden binnen het domein
“concentratie en werkgeheugen” vallen.

Onder dit domein valt het kunnen concentreren, het
kunnen focussen op één taak, het kunnen
vasthouden van de aandacht voor een taak, het
kunnen uitvoeren van taken die uit meerdere
stappen bestaan, het kunnen putten uit kennis uit het
langetermijngeheugen en dit te combineren met wat
er op dat moment van het kind wordt gevraagd
(werkgeheugen). Wanneer gedurende lange periode
sprake is van verminderde concentratie zien we ook
vaak een zwakker werkgeheugen bij leerlingen. Deze
leerlingen hebben een korte aandachtsspanne, zijn
snel afgeleid, kunnen hun aandacht minder goed
richten, vasthouden en verdelen. Het zijn de
leerlingen die ‘in hun eigen wereld’ leven, die niet
(lijken te) luisteren, lijken te dagdromen en waarbij
informatie het ene oor in en het andere uit lijkt te
gaan. Ze hebben last van afdwalende gedachten en
associëren vaak enorm, waardoor ze dingen ‘horen’
die niet gezegd zijn of opdrachten anders hebben
begrepen dan ze bedoeld waren. Het onderdeel
concentratie is dus van belang voor de ontwikkeling
van het werkgeheugen, waarbij bijvoorbeeld een taak

die uit meerdere stappen bestaat kan worden
volbracht. Zowel concentratie als werkgeheugen zijn
te trainen. Van belang is dat de herkomst van de
verminderde concentratie wordt achterhaald en dat
interventies worden ingezet die passend zijn bij de
herkomst van de concentratiemoeilijkheden of
concentratiestoornis.
Schoolreisjes groepen 1 t/m 7 d.d. 14 juni 2022
Hoera, de schoolreisjes komen er weer aan. Hierbij
een kort overzicht van de schoolreisjes op donderdag
14 juni:
De groepen 1/2 en 3 gaan op schoolreisje naar:
Sprookjeswonderland
Het programma ziet er als volgt uit:
9.00 uur - vertrek vanaf school
10.15 uur - aankomst Sprookjeswonderland
14.45 uur - vertrek terug naar school
16.00 uur - aankomst bij school

De groepen 4 gaan op schoolreisje naar:
Vlindorado en Speelpark de Swaan
Het programma ziet er als volgt uit:
9.00 uur vertrek vanaf school naar Vlindorado
11.30 vertrek vanaf Vlindorado naar Speelpark de
Swaan
11.45 uur aankomst bij Speelpark de Swaan
15.15 uur vertrek terug naar school
16.00 uur aankomst bij school

De groepen 5 en 6 gaan op schoolreisje naar:
Het Archeon
Het programma ziet er als volgt uit:
9.00 uur - vertrek vanaf school naar het Archeon
10.00 uur - aankomst Archeon
15.00 uur - vertrek terug naar school
16.00 uur - aankomst bij school

Groep 7 gaat op fiets schoolreisje in de regio,
traditioneel onder begeleiding van vaders! Zij
bezoeken onder andere het zwembad.

waarvan 4 leraren en 4 ouders. Alle leden worden
aangesteld voor een termijn van 3 jaar waarna zij zich
kunnen aanmelden voor een nieuwe termijn.
Op 1 september 2022 loopt de termijn af van twee
leden uit de oudergeleding; Anja van ‘t Geloof en
Alexander Verstappen.
Anja heeft zich beschikbaar gesteld voor een nieuw
termijn. Wij zijn dus op zoek naar een nieuw lid
(leden). Wil je graag mee denken en betrokken zijn bij
het beleid van de Bosbeekschool? Meld je dan
aan voor 10 juni 2022 via mr@bosbeekschool.nl

Bente en Roos uit groep 8 geven taalles in groep 7
Als er zich meerdere ouders aanmelden, dan zal er
een stemming/verkiezing worden georganiseerd
onder alle ouders. De twee ouders die op dat
moment de meeste stemmen krijgen worden
verkozen in de MR.
Met vriendelijke groet,
De oudergeleding van de MR
Eelco, Anja, Alexander en Daniëlle
Voor de ouders van groep 1/2
We gaan in de groepen 1/2 door met de wekelijkse
inloop in de klas voor de ouders:
In de week van 23 mei t/m 27 mei zijn de ouders van
Wij hebben een taalles over de punt komma gegeven
groep 1/2B weer van harte welkom in de klas.
in groep 7. We kwamen op het idee omdat we in onze
30-5 t/m 3 juni ouders uit groep 1/2C
klas een spellingles hebben gegeven en we vonden
7-6 t/m 10 juni ouders uit groep 1/2A
dat leuk. We vonden het zo leuk dat we nog een les
13-6 t/m 17- 6 ouders uit groep 1/2B
wilde geven maar dan in groep 7. We hebben de
20-6 t/m 24-6 ouders uit groep 1/2C
ochtend voor de taalles alles voorbereid. We hebben
27-6 t/m 1-7 ouders uit groep 1/2A
een paar oefenzinnen op het bord geschreven en
4-7 t/m 8- 7 ouders uit groep 1/2B
groep 7 moest bepalen waar de punt komma moest
11-7 t/m 14- 7 ouders uit groep 1/2C
komen te staan. Daarna ging groep 7 de les in het
boek maken en als ze vragen hadden kwamen wij
Rondje Nederland met de groepen 5
langs. Na de taalles hebben we nog een snel spelletje Op donderdag 19 mei hebben de beide groepen een
gedaan. We vonden het leuk om te doen, volgende
voorstelling gegeven thema “Een rondje met als
keer spelling...?
Nederland”. Voor deze voorstelling is eerst 4 weken
Bente en Roos uit groep 8
gerepeteerd met juf Mariloes met als afsluiting de
Nieuws vanuit de MR:
Vacature oudergeleding MR
De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en
levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het
onderwijs op school. De MR heeft daarvoor
regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg
met de directie en/of het schoolbestuur. De
Medezeggenschapsraad bestaat in totaal uit 8 leden

voorstelling voor publiek. Het was een groot succes!
De leerlingen van de beide groepen hebben hierover
een verslag gemaakt:
Rondje Nederland was een succes! Gisteren traden
groep 5A en groep 5B op. We hadden 4x geoefend. En
we hebben de tekst best veel geoefend. De rollen
waren goed verdeeld. En er was veel geregeld door
juf Mariloes. Het publiek was tevreden en de kinderen

ook. Derek en Olivia, groep 5A

Het toneel
Het was leuk, maar ook spannend dat we op toneel
stonden. We hadden 4 keer goed gerepeteerd en
hadden een goede toneeljuf.
Vooral toen er publiek was en allemaal ogen naar ons
keken, werd het heel spannend. Hopelijk vonden de
mensen het ook leuk! Catalina en Emilia, groep 5B
Groen schoolplein
Go fund me…

Virtuele toer Bosbeekschool

Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u
altijd delen met uw vrienden of kennissen.
https://www.360superview.nl/VTbosbeekschool/ind
ex.htm
Nieuws uit de buurt
Kennismakingslessen voor leerlingen van groep 7 op
het Ichthuslyceum
De kennismakingslessen op het Ichthus college
speciaal voor leerlingen van groep 7 zijn op woensdag
1 juni (aanvang 13.30 uur), donderdag 2 juni
(aanvang 15.00 uur) en vrijdag 3 juni (aanvang 15.00
uur) Op deze middagen krijgen de kinderen informatie
over onze school, een proefles en een rondleiding
door één van onze eigen leerlingen. U kunt uw kind
via onze website inschrijven voor de
kennismakingsmiddagen:
https://www.ichthuslyceum.nl/kennismakingsmiddag
en/

Helpt u mee?
Geef deze QR code door! Iedere bijdrage helpt!
Samen gaan we voor een groen schoolplein!
(realisatie schooljaar 2022-2023)

Voor de kennismakingsmiddag op donderdag 2 juni
(aanvang 15.00 uur) krijgen de kinderen van groep 7
géén toestemming vanuit onze school, omdat dat
moment onder schooltijd valt.

Proces de nieuwe schoolweek
De afgelopen periode zijn er negen pilotscholen
(ieder drie scholen vanuit de besturen Atlant, Fedra
en OPOIJmond) met specifieke onderzoeksvragen aan
de slag gegaan. De resultaten van het verdiepend
onderzoek worden later met alle medewerkers en
ouders gedeeld.
De Bosbeekschool is geen pilotschool.
Om het proces rondom het thema "toekomstig
lerarentekort" goed te blijven volgen, is het handig
om regelmatig op de volgende site te kijken: De

Voetbalclinic voor meisjes
We organiseren op zaterdag 21 mei van 12.00- 14.00
u een clinic en een lekkere lunch vóór meiden en door
meiden bij RKVV Velsen. De clinic betreft een
proeftraining, die wordt gegeven door de meiden, die
zelf bij Velsen voetballen in de teams van meiden
onder-19. De clinic is voor meiden van ongeveer 8 tot
14 jaar. Alle geïnteresseerden kunnen een mail sturen
naar Coordinator-meiden@rkvv-velsen.nl. Ze
ontvangen dan een bevestiging van de aanmelding.
De clinic is gratis.
Met sportieve groet,

nieuwe schoolweek – De nieuwe schoolweek

Voetbalvereniging rkvv Velsen
Mees Kors
Organisator van de clinic
en
Willem Lamers
Coördinator Meisjes
Telnr. 06-27052761
Coordinator-meiden@rkvv-velsen.nl
Vakantierooster 2021-2022
Hemelvaart 26-05-22 t/m 27-05-22
Pinksteren 06-06-22
Zomervakantie 18-07-22 t/m 26-08-22
Studiedagen 2021-2022
Woensdag 15 juni 2022
Donderdagmiddag 14 juli 2022
Vrijdag 15 juli 2022 (alle kinderen vrij)
Vakantierooster 2022-2023 (Basisonderwijs)
Herfstvakantie: 15 okt. 2022 t/m 23 okt.2022
Kerstvakantie: 24 dec. 2022 t/m 8 jan. 2023
Voorjaarsvakantie: 25 febr. 2023 t/m 5 mrt. 2023
Meivakantie: 27 apr. 2023 t/m 7 mei 2023
Pinkstervakantie: 27 mei 2023 t/m 4 juni 2023
Zomervakantie: 22 juli 2023 t/m 3 sept. 2023
Vakantierooster 2022-2023 (Voortgezet Onderwijs)
Herfstvakantie: 15 okt. 2022 t/m 23 okt.2022
Kerstvakantie: 24 dec. 2022 t/m 8 jan. 2023
Voorjaarsvakantie: 25 febr. 2023 t/m 5 mrt. 2023
Meivakantie: 22 apr. 2023 t/m 7 mei 2023
Zomervakantie: 22 juli 2023 t/m 3 sept. 2023
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 3 juni 2022!

