De bibliotheek in school. Start komend schooljaar
Het versterken van de leesmotivatie van onze
kinderen is een belangrijk schooldoel. Kinderen lezen
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
maatschappelijk gezien minder dan vroeger en op
Ouderportaal)
schoolniveau stimuleren wij het lezen regelmatig op
- Zondag 5 juni en maandag 6 juni:
diverse manieren:
Dubbel6kamp
- Wij besteden jaarlijks veel aandacht aan de
- Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag (alle kinderen
Kinderboekenweek
zijn vrij)
Binnen de groepen wordt zeer regelmatig
- Dinsdag 7 juni: uitstapje groep 1/2A naar
gelezen en voorgelezen
Ko Konijn is afgezegd wegens te weinig
Het kinderboekenhotel op het schoolplein is
vrijwilligers bij Bezoekerscentrum De
een mooi positief voorbeeld vanuit de
Kennemerduinen; de nieuwe datum wordt
leerlingenraad.
binnenkort geprikt.
Bij de thema’s van de onderbouw en bij het
- Woensdag 8 juni: uitstapje groep 6 naar
thematisch werken bij TOPonderzoekers
Ruïne van Brederode
(thematisch wereldoriëntatie) ondersteunen
- Donderdag 9 juni: afname MQ scan bij de
prentenboeken en informatieve boeken het
kleuters (motorisch gebied) door juf
Corina.
leerproces
- Vrijdag 10 juni: uitstapje groep 1/2C naar
- De kinderen houden boekbesprekingen in de
Ko Konijn
groepen
- Dinsdag 14 juni: schoolreisje groep 1 t/m 7
- Dinsdag 14 juni: afscheidsfoto groep 8
Vanuit de toegezegde NPO gelden willen wij een
wordt gemaakt
samenwerking aangaan met de bibliotheek Velsen.
- Woensdag 15 juni: studiedag (alle kinderen We willen een centrale bibliotheek in school
zijn vrij)
organiseren waarbij kinderen regelmatig een boek
- Donderdag 16 juni: start afvalvrije school
kunnen lenen. De bibliotheekmedewerker monitort
- Vrijdag 17 juni: nieuwsbrief
jaarlijks bij de kinderen welke boeken zij graag willen
lezen én screent ons huidig aanbod.
Alvast belangrijk voor uw agenda:
Maandag 11 juli: musical groep 8
Een gezellige schoolbibliotheek op een centrale
Woensdag 13 juli: Pleinfeest (17.00 uur – 19.30 uur) plaats in de school motiveert kinderen om een boek
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Vanuit de directie:
We gaan ons afval scheiden (ook in de klas)
Vanaf donderdag 16 juni gaan wij net als onze
buurtbewoners ons afval zo veel mogelijk scheiden.
Wij doen als school dan mee met de buurt en ook ons
afval zal dan op specifieke dagen door HVC opgehaald
worden. De kinderen krijgen op donderdag 16 juni
van een afvalcoach uitleg in de groep over het
scheiden van papier, plastic, gft en restafval. We
zullen dan ook verschillende afvalbakken in de klas en
afvalcontainers voor buiten krijgen. Ons doel is om
kinderen zich (nog) meer bewust te laten worden dat
het scheiden van afval goed voor het milieu is en dat
iedereen daar een bijdrage aan kan leveren.

te lezen. Ook een aansprekend aanbod motiveert
leerlingen tot lezen. Het aantal bibliotheekboeken zal
jaarlijks aangepast en ververst worden. Kinderen uit
groep 7 of 8 en/of bibliotheekouders kunnen jongere
kinderen ondersteunen bij het lenen van een
bibliotheekboek. Wij willen dit financieren vanuit de
NPO gelden. Lezen doen kinderen niet alleen op
school, maar zeker ook thuis! Dagelijks positieve
aandacht voor lezen ondersteunt ook het leren. Wij
houden u op de hoogte van het proces.
Rapporten
Momenteel worden de laatste Cito-toetsen
afgenomen. Op de studiedag van 15 juni analyseren
wij als team de resultaten op de gebieden taal,
rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen.

De rapporten worden meegegeven op 24 juni. De
kinderen van groep 8 ontvangen hun rapport op de
afscheidsavond van maandag 11 juli.

Onder dit domein valt het kunnen onderdrukken van
ongewenst gedrag, nadenken voor je iets doet
(respons-inhibitie) en het reguleren van de emoties
(weten in welke situatie welke emotie gepast is). In
het onderwijs is te zien dat leerlingen die zich
MQ scan (motorisch gebied)
Juf Corina neemt voor de tweede keer de MQ scan af moeilijk kunnen beheersen het lastig om op hun
beginnend bij de groepen 1/2. De MQ scan geeft een beurt te wachten, voor hun beurt praten,
onderbreken anderen tijdens het praten of handelen
beeld van de motorische ontwikkeling (balanceren,
vanuit een impuls zonder hier eerst over te hebben
springen, vangen, gooien etc.)
nagedacht. Wanneer leerlingen in de puberteit
Als er aanleiding toe is, kan uw kind uitgenodigd
komen, zullen zij enorm gebaat zijn bij een goede
worden voor extra aanbod op het gebied van
basis op het gebied van impulsbeheersing. In de
bewegingsonderwijs gezien vanuit deze scan. In dat
geval informeren wij u vanuit school en delen wij dan puberteit ontwikkelt zich het emotiecentrum in de
hersenen in een razend tempo. Pubers zijn geneigd
het individuele resultaat.
tot risicovol gedrag en gaan eerder voor een snelle
beloning dan voor een beloning op de langere
Dubbel6kamp
Op zondag 5 juni doen de groepen 3, 4 en 5 mee aan termijn. Wanneer de impulsbeheersing dan goed
ontwikkeld is, kunnen zij een zo groot mogelijke
de dubbel6kamp en op maandag 6 juni de groepen
6,7 en 8. Het programma duurt van 09.00-12.00 uur. weerstand bieden aan de wensen van het emotionele
brein. Gebrek aan beheersing heeft dan ook grote
Het belooft weer een spectaculair programma te
invloed op allerlei verleidingen die kinderen in hun
worden met veel klim- en klauterspellen. We willen
leven zullen tegenkomen.
de vele ouders die zich opgegeven hebben om te
willen begeleiden alvast bedanken voor hun inzet!
Hockeytoernooi
Met Hemelvaart deden drie teams van de
Bosbeekschool mee aan het schoolhockeytoernooi.
Het was een prachtige dag met veel mooie en
sportieve wedstrijden. De leerlingen hebben genoten
en veel plezier met elkaar gehad. Het team uit groep
5 en 6 heeft ook nog een beker gewonnen. Spelers en
coaches van alle teams: bedankt voor jullie sportieve
inzet!

Executieve functies
In de vorige nieuwsbrief heeft u gelezen over het
domein planning en organisatie. Het EVO model
onderscheidt 6 domeinen. Hieronder kunt u lezen
welke vaardigheden binnen het domein
“Impulsbeheersing en emotieregulatie” vallen.

Schoolreisjes groepen 1 t/m 7 op dinsdag 14 juni
2022
Hoera, de schoolreisjes komen er weer aan. Hierbij
een kort overzicht van de schoolreisjes op dinsdag 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

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
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
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

Groep 7 gaat op fiets schoolreisje in de regio,
traditioneel begeleid door vaders. Zij doen een fiets
speurtocht, spelen levend stratego in het bos, gaan
picknicken en in de middag gaan ze zwemmen bij de
Waterakkers in Heemskerk. Als afsluiting eet groep 7
bij hoeve Duin en Kruidberg in Santpoort.

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:
7-6 t/m 10-6 ouders uit groep 1/2A
13-6 t/m 17- 6 ouders uit groep 1/2B
20-6 t/m 24-6 ouders uit groep 1/2C
27-6 t/m 1-7 ouders uit groep 1/2A
4-7 t/m 8- 7 ouders uit groep 1/2B
11-7 t/m 14- 7 ouders uit groep 1/2C
Basketballen in Santpoort

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

Na een groot succes afgelopen zomer in IJmuiden,
gaat 3x3 Unites dit jaar ook een activatie organiseren
in Santpoort.

Elke donderdag van 17u-19u staat er een opgeleide
Leader op het veldje bij de Crijnssenstraat. Hier gaan
we lekker basketballen met als uitgangspunt 3x3
spelen. Net zoals op de Olympische Spelen van
afgelopen zomer.

Virtuele toer Bosbeekschool

Deelname is geheel vrijblijvend en kosteloos. Elke
leeftijd is welkom en je hoeft geen basketbalervaring
te hebben. Kom vooral een keer langs!
Hopelijk tot donderdag!
Groetjes Maud Rustemeijer
Leader 3x3 Unites
Groen schoolplein
Go fund me…

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
Vakantierooster 2021-2022
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)

Vandaag hebben alle kinderen 5 flyers ontvangen.
Wij zouden het superfijn vinden als de kinderen
(alleen of samen met u als ouder) mee willen helpen
om bij familie, vrienden, kennissen, buurtbewoners
etc. geld in te zamelen voor ons toekomstig groen
schoolplein! Dat kunnen de kinderen doen door de
QR-code te laten scannen (tip bij donatie: bij
mededeling naam leerling en groep invullen). Wij
kunnen onze groene dromen niet realiseren zonder
hulp van buitenaf.
Ook hebben we nog posters en flyers over om bij
instellingen of winkels in de buurt op te hangen. Dat
kan natuurlijk ook weer helpen. Weet u een locatie
waar onze actie onder de aandacht gebracht kan
worden? Laat het ons weten, dan zorgen wij dat er
een poster/flyer komt te hangen.
Samen gaan we voor een groen schoolplein!
(realisatie schooljaar 2022-2023).

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 17 juni 2022!

