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met uw zoon of dochter het startgesprek
formulier bespreken en invullen en wilt u het
formulier meenemen naar het startgesprek? Alle
Kalender
startgesprekken zijn na schooltijd ’s middags
02-09 kennismakingsochtend nieuwe ouders
ingeroosterd. U bent daarvoor uitgenodigd door
aanvang 09.00uur
02-09 tekenles juf Ludie gr. 1/2A, 1/2B en gr. 1/2C de groepsleerkracht via de Parro app. Alle
kinderen zijn van harte welkom bij het
02-09 dramales juf Aga gr. 3A, 3B, 5, 6 en gr. 7B
startgesprek. Het startgesprekformulier heeft uw
02-09 t/m 13-09 startgesprekken
kind al ontvangen.
03-09 dramales juf Aga gr. 8 en gr. 4
04-09 tekenles juf Ludie gr. 3A en gr. 3B
Nieuws uit de MR
04-09 dramales juf Aga gr. 1/2C
Hierbij mag ik u meedelen dat Anja van ’t Geloof
05-09 tekenles juf Ludie gr. 8, 7A en gr. 7B
en Alexander Verstappen nog een periode hun MR
05-09 dramales juf Aga gr. 7A, 4 en gr.8
activiteiten als lid van de oudergeleding
08-09 Pierloop IJmuiden
voortzetten. Ik wens alle leden van de MR een
09-09 t/m 14 -09 jubileum Bosbeekschool ‘150
mooi jaar toe!
jaar openbaar onderwijs te Santpoort-Noord
09-09 dramales juf Aga gr.3A, 3B, 5,6, 7B
150 jaar onderwijs (september 2019)
11-09 tekenles juf Ludie gr.4
Van 9 september t/m 14 september 2019
13-09 Nieuwsbrief
organiseren wij een bijzondere week voor
kinderen, ouders, buurtbewoners, de
Vanuit de directie
middenstand, oud-collega’s en oud-leerlingen. We
vieren dan dat er op deze plek al 150 jaar
onderwijs wordt gegeven in Santpoort-Noord.
Voorheen stond op deze plaats School 8, School F
en de Adolf van Nassauschool.
Schoolfoto: alle kinderen en teamleden
Verkleed in de tijd van toen!
Maandag 9 september is de officiële opening van
de jubileumweek m.m.v. de burgemeester van
Velsen en enkele oud-leerlingen van school F en
Startgesprekken
de Adolf van Nassauschool. Om 08.30 uur willen
In de periode van 2 t/m 13 september 2019 zijn de
we bij droog weer de jubileumweek starten met
startgesprekken. Aan de hand van een aantal
het maken van een schoolfoto van al onze
persoonlijke kernwoorden en het kind-informatiekinderen en teamleden verkleed in de tijd van
blad bent u samen met uw kind van harte welkom
toen.
bij de groepsleerkracht(en). Als het ware
‘presenteert’ u uw kind aan de
groepsleerkrachten. Op het voorblad kunt u de
naam van uw kind schrijven en een 7-tal
persoonlijke kenmerken. Op de achterkant van
het formulier vertelt uw kind iets over zichzelf. Dit
blad dient als leidraad voor het startgesprek. Door
het startgesprek kan de groepsleerkracht beter
aansluiten op de onderwijsbehoefte en de
persoonlijke behoefte van het kind. Wilt u samen
De school van toen .....

Andere bijzondere activiteiten tijdens de
jubileum feestweek:
Op maandag 9 september 2019 is er een
poppenkastvoorstelling voor de groepen 1 t/m 4
en de theatrale rondgang voor de groepen 5 t/m 8

Jubileumvoorstelling 10 en 12 september
Volgende week starten de leerlingen van groep 3
t/m 8 met de voorbereidingen van de
jubileumvoorstelling ‘Ingelijst’ o.l.v. onze
dramadocent Aga de Wit. De kleuters aan de slag
om een kleine voorstelling te presenteren. Hun
presentatie heet ‘Werelddans’. De eindproductie
van de kleuters is gewoon in onze speelzaal.
Alle ouders van groep 3 t/m 8 worden uitgenodigd
om op dinsdag 10 september om 14.45 uur te
komen kijken naar de voorstelling. Let op: deze is
in de Parnassia gymzaal. Deze is op donderdag 12
september om15.10 uur. U bent van harte
welkom om deze voorstellingen te bekijken.
Alle kinderen krijgen tijdens de jubileum
feestweek ook creatieve oude lessen onder
begeleiding van juf Ludie. Zo leren zij schrijven
met een kroontjespen en maken de kinderen een
eigen leesplankje.

Andere gymtijden maandag 2 en 9 september
In verband met het oefenen a.s. maandag voor de
jubileumvoorstelling en de feestelijkheden op
maandag 9 september in het kader van het
jubileum zijn de gymtijden voor een aantal
groepen gewijzigd. Maandag 2 en 9 september
hebben de groepen 3b en 5 van gymtijden
gewisseld, zodat de kinderen van groep 3b op
school opgehaald kunnen worden en de leerlingen
van groep 5 bij de Parnassia gymzaal. Juf Corina
Theatrale rondgang: AAP....NOOT....
brengt de kinderen die overblijven uit groep 5
MIES....MEESTER WILLEM
naar school. Op 9 september vervalt gym voor
Een verrassende theatrale rondgang op maandag
9 september voor groepen 5 t/m 8 en op zaterdag groep 6 en groep 3a.
14 september tijdens de reünie voor reünisten en De reünie op zaterdag 14 september is de
geïnteresseerden.
afsluiting van deze bijzondere jubileumfeestweek!
De reünie is van 11.00 uur tot 16.00 uur. Ook dan
is de tentoonstelling 150 jaar onderwijs te
bezichtigen, kun je nog een keer met een
kroontjespen schrijven en is de theatrale
rondgang 3 keer te bewonderen. Oud-leerlingen
van School F, School 8, de Adolf van Nassauschool
of de Bosbeekschool kunnen zich alvast
aanmelden door te mailen naar
jubileumbosbeekschool@opoijmond.nl. Graag
vermelden: uw naam, op welke school u gezeten
heeft en in welke jaren u op deze school gezeten
heeft.
Groep 8 gaat o.l.v. de oud-leerlingen van school F
en de Adolf van Nassauschool en de
burgermeester de tentoonstelling ‘150 jaar
openbaar onderwijs’ langs.

Pierloop
Omdat het erg kort dag was tussen het uitdelen
van de inschrijfformulieren voor de Pierloop en
inleveren ervan, is er een uitloop tot en met a.s.
maandag. We hebben al een aardig clubje lopers,
maar we hopen op nog meer enthousiastelingen.
Vreedzame School
Blok 1: ‘Wij horen bij elkaar’
Alle groepen van de school starten komende week
met de lessen van blok 1. Tijdens dit blok staat het
samenwerken aan een positief werkklimaat
centraal. Naast de algemeen geldende
schoolregels (De gouden regels) maken de
leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe
je met elkaar omgaat en over de inrichting en het
ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is
het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij
er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als
ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze
leren over het geven ‘opstekers’ en ‘afbrekers’. Je
geeft een opsteker als je een aardige, positieve
opmerking over iemand maakt. “Jij kan iemand
goed helpen”. Opstekers doen iets met je; je
wordt er bijvoorbeeld blij van. Het
tegenovergestelde van een opsteker is een
‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve
opmerking over iemand. De ander krijgt er
bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet
kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect
moet hebben voor de mening van anderen.
Aan het einde van blok 1 ontvangen de ouders van
groep 1 t/m 6 een kletskaart. Deze is bedoeld om
het thuis nog even over het thema te hebben en
de vragen op de kaart te bespreken.
Typecursus voor de kinderen van groep 6,7,8 LOI
Kidzz
Vandaag ontvangen de kinderen van de groepen
6,7 en 8 informatie over een typcursus via LOI
Kidzz. Als uw zoon of dochter daar gebruik van
wilt maken (geen verplichting) wilt u de
inschrijfkaart dan uiterlijk 4 oktober bij meester
Wouter inleveren. Dan sturen wij in een keer alle
aanmelding door.

Gymnastiekrooster 2019-2020
Maandag (Gymzaal bij de Parnassiaschool)
08.30 uur – 09.20 uur groep 6
09.20 uur – 10.10 uur groep 5
10.25 uur – 11.15 uur groep 3A
11.15 uur – 12.15 uur groep 3B
13.30 uur – 14.30 uur groep 4 (juf Corina neemt
de overblijf kinderen mee naar de gymzaal)
14.30 uur – 15.30 uur groep 4
Woensdag (het Gymhuis bij de Brederode
Daltonschool, Santpoort-Zuid)
08.30 uur – 09.40 uur groep 7A
09.40 uur – 10.50 uur groep 7B
11.05 – 12.15 uur groep 8
Studiedagen schooljaar 2019-2020:
(Alle kinderen zijn dan vrij)
Woensdag 9 oktober 2019
Donderdag 30 januari 2020
Maandag 10 februari 2020
Dinsdag 14 april 2020
Vrijdag 12 juni 2020
Donderdagmiddag 2 juli 2020
Vrijdag 3 juli 2020
Vakantierooster OPOIJmond
schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie 19-10-19 / 27-10-19
Kerstvakantie 21-12-19 / 05-01-20
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 13 september 2019

