Nummer 2/datum: 14-09-2018
Kalender
14 sept. studiedag (alle kinderen zijn vrij)
17 sept. t/m 21 sept. vervolg startgesprekken
18 sept. V.O.- avond groep 8 (19.30 uur)
19 sept. start Mad science (12.30 uur)
24 sept. MR vergadering (19.30 uur)
25 sept. NIO afname lln. groep 8
24 sept. uiterlijke aanmelding leerlingenraad (lln.
6, 7 en 8)
28 sept. Nieuwsbrief
Van de directie
Startgesprekken
Ook komende week zijn er nog startgesprekken.
Kinderen en ouders maken op een mooie manier
kennis met de groepsleerkracht(en), zodat de
leerkracht(en) goed kunnen aansluiten bij de
onderwijsbehoefte van het kind.
Leerlingenraad
Dit schooljaar starten we op de Bosbeekschool
met een leerlingenraad. Leerlingen denken mee
over alles wat met de school te maken heeft. De
leerlingenraad gaat bestaan uit 2 leerlingen van
groep 6A, 6B, 7 en 8. Ongeveer 6 keer per jaar
komt de leerlingenraad onder schooltijd bij elkaar
o.l.v. meester Wouter. Zij bepalen met elkaar de
onderwerpen. De kinderen uit de leerlingenraad
zijn als het ware de vertegenwoordigers van alle
kinderen van de school.

gaan zij hard aan het werk. Ik ben benieuwd naar
de motivatiebrieven!
Mad Science

Woensdag 19 september om 12.30 uur begint de
na-schoolse activiteit Mad Science. De lessen over
wetenschap en techniek duren van 12.30 uur tot
13.30 uur. De lessen worden gegeven op:
woensdag 19 sept. les 1
woensdag 26 sept. les 2
woensdag 03 okt. les 3
woensdag 10 okt. les 4
woensdag 17 okt. les 5
woensdag 31 okt. les 6
De kinderen van de groepen 3 en 4 volgen de
lessen in het lokaal van groep 4.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 volgen de
lessen in het lokaal van groep 7.
Wij wensen alle kinderen die aan Mad Science
meedoen veel plezier met deze naschoolse
activiteit!

Rots & Water training
Hoe fijn zou het zijn om lekker in je vel te zitten?
Blij en vol zelfvertrouwen door het leven gaan?
Jong geleerd is oud gedaan! Blink trainingen biedt
i.s.m. de Bosbeekschool kinderen in 10 lessen de
kans zichzelf spelenderwijs te ontwikkelen tot een
sterke ‘ik’.
Maandag 1 oktober a.s. start de eerste Rots en
Water training voor 5-7 jarigen op de
Bosbeekschool. START: 1 oktober 2018
Wil je in de leerlingenraad? Schrijf of mail dan een Tijdstip: maandagmiddag 15:45 uur – 16:45 uur
Locatie: speellokaal
mooie motivatiebrief. Dat kan tot uiterlijk
Kosten: €140,- voor 10 lessen
maandag 24 september 2018. Daarna zal de
leerlingenraad officieel geïnstalleerd worden en

Inschrijven voor de training kan via Lisette
Opgelder, intern begeleider van de Bosbeekschool
(ib@bosbeekschool.nl)
Reageer snel, want er zijn nog maar een paar
plekjes vrij.
Meer informatie? Kijk op www.blinktrainingen.nl
Vanuit het team
De start van het schooljaar (groep 5)

snel, met een derde plek voor de jongens voor
Matthijs Hofland en een derde plek bij de meisjes
voor Babette Bouwens. Ook Yorick, Bibi en Milou
hadden prima gelopen, zodat de Bosbeekschool
van alle scholen maar liefst tweede was
geworden.
Voor Tino was dit een mooi afscheid van de
sportcommissie. Hij wordt opgevolgd door Jeroen
van den Berg (vader van Dennis en Emma) en
Maria Rave (moeder van Finley)

Korfbal
Op maandag 17 en woensdag 19 september is er
een korfbalclinic voor leerlingen uit groep 3 t/m 6
in sporthal Zeewijk. Van tevoren aanmelden is niet
nodig. Iedereen is welkom.
Wij zijn voortvarend van start gegaan in het
nieuwe schooljaar en willen u daar graag iets over Groep 3 en 4 : 17.00 uur – 18.00 uur
Groep 5 en 6: 18.00 uur – 19.00 uur
vertellen. We hebben we deze week, onder
andere, kennis gemaakt met de nieuwe methode In de herfstvakantie is op zaterdag 27 oktober een
korfbaltoernooi. Dit is ook in sporthal Zeewijk, van
van taal/spelling en de methode Top
09.00 uur – 14.00 uur. Leerlingen kunnen zich
Ondernemers. Daarnaast zijn de rekenlessen
gestart en hebben we het lokaal opgemeten met opgeven via het antwoordstrookje dat via de mail
is verspreid.
behulp van draadjes van één meter. Voor de
lessen van de Vreedzame School hebben we in
Cultuur op school
groepjes samengewerkt om monsters te maken.
Na alle perikelen rondom het opheffen van het
Deze staan nu tentoongesteld in onze vitrine op
Kunstencentrum zijn we blij dat de
de gang. Bij de taalles hebben we
scholeneducatie een doorstart heeft kunnen
geleerd woorden op alfabetische
maken in de nieuwe stichting KunstForm die
volgorde te zetten. Uiteraard zijn eerst alle
kinderen uit de klas zelf op alfabetische volgorde onder de paraplu van de bibliotheek zal werken.
Voor de Bosbeekschool betekent dit dat we ook
gaan staan.
dit jaar weer vakdocenten in school kunnen halen.
Groeten en een fijn weekend van groep 5!
Zo zal Ludie Bakker tekenlessen verzorgen, waarbij
ze start rondom het thema vriendschap van de
Kinderboekenweek. Aga de Wit zal de
toneellessen verzorgen en voor muziek hebben
we een nieuwe docent gevonden: Jasper Swank.
We zijn erg blij dat we onze samenwerking voort
kunnen zetten en zo als cultuurschool verder
Pierloop
kunnen gaan.
Kunstklas
Woensdag 26 september start op de
Bosbeekschool weer een Kunstklas onder de
bezielende leiding van kunstenaar Ludie Bakker.
De groep is al vol. De leerlingen die zich (voor de
vakantie) opgegeven hebben, krijgen via de mail
De Pierloop was een groot succes voor de
bericht. Ditmaal is er 1 grote groep, van 13.15Bosbeekschool. Met veel plezier hadden de lopers
14.45 uur in het TSO lokaal. Mochten er nog
deelgenomen aan de training van vader Tino.
belangstellenden zijn, dan wordt in het najaar bij
Goed voorbereid kwamen zij dus aan de start.
KunstForm in IJmuiden, ook o.l.v Ludie, nog een
Krystl had een mooie 650 meter tijd gelopen. En
kunstklas aangeboden voor alle scholen. In
op de 2,5 km jeugdloop waren de Bosbekers erg
januari/februari bieden we op de Bosbeekschool

weer een nieuwe kunstklas aan. Afhankelijk van
de belangstelling zal dat dan 1 of 2 groepen
betreffen.
Strand en Topondernemers
In het kader van het thema van het nieuwe vak
Topondernemers gaat groep 7 op 25 september
op strandexcursie. We zijn momenteel bezig met
het thema klimaat, water en lucht en deze
excursie past hier prima bij. De leerlingen gaan
jutten op het strand en krijgen uitleg over eb en
vloed, de waterkringloop, leven in zee, etc
Brandweer

Afgelopen week kwam de brandweer voorlichting
geven in groep 7. Er werd verteld over het belang
van rookmelders, de risico’s van opladers en het
hebben van een vluchtplan in huis (waar liggen de
sleutels, hoe verlaat je het huis, wie neemt de
dieren mee, etc). Het was een interessante
ochtend en de leerlingen bleven maar vragen
stellen. Er volgt nog een bijeenkomst waarbij de
kinderen met VR brillen kunnen ervaren hoe je
een brandend huis verlaat.
Onkruid wieden

Is het jou ook opgevallen? De natuur heeft onze
mooie school in de zomervakantie een beetje
overgenomen. Overal groeit onkruid tegen de
gevel. Om te voorkomen dat de Bosbeek straks in
een echt bos staat, steken we onze handen uit de
mouwen. We gaan dit groen samen te lijf. Op
woensdagmiddag 19 september van 15.00 uur tot
16.00 uur. Met vele handen is dit klusje zo
geklaard. Kinderen zijn natuurlijk ook van harte
welkom om te komen helpen. De school zorgt
voor koffie, thee en vuilniszakken. Je mag zelf
tuinhandschoenen meenemen. Opgeven kan door
een mailtje te sturen naar Jonna, de moeder van
Sarah (1/2 C) jonnabecker@hotmail.com
TSO
Contract tso
Heeft u een contract voor de TSO? Dan loopt deze
ieder schooljaar automatisch door tot
wederopzegging, met een opzegtermijn van 1
maand. Hierdoor is opnieuw aanmelden voor
ieder schooljaar niet nodig.
Omdat er in vakanties en op studiedagen geen
TSO is, worden die dagen ook niet berekend.
Hierdoor worden de kosten voor het afnemen van
de TSO berekend over 40 weken. Daarom wordt
er in de maanden juli en augustus niet
gefactureerd.
Gezonde lunch
Beweging en gezonde voeding spelen een
belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Bij
Partou besteden we daar dan ook veel aandacht
aan. Lichaamsbeweging wordt belangrijker
naarmate kinderen ouder worden. Vanaf een jaar
of vier leren kinderen steeds beter springen,
rennen en balanceren. Bij Partou kinderopvang
maken de pedagogisch medewerkers veel tijd vrij
voor sport en spel. Individueel, maar vooral ook
samen. Door met z'n allen een balspel te doen,
leren de kinderen samenwerken én om te gaan
met spelregels, winnen en verliezen.
Naast beweging schenken we ook veel aandacht
aan gezonde en gevarieerde voeding. Gezond eten
en drinken vinden wij belangrijk. Zo zijn we heel
matig met het aanbieden van zoetigheid, zout en

vet. Daarom vragen wij u geen snoep, koek, chips
of andere snacks en zoetigheden mee te geven.
Fruit, Liga, ontbijtkoek en andere producten uit
het ontbijtschap in de supermarkt zijn natuurlijk
prima.
Oproep vrijwilligers
Vlak voor de zomervakantie deed ik een oproep
naar vrijwilligers voor de tso. Hierbij nogmaals de
oproep:
Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar
vrijwilligers die ons tso-team wil komen
versterken.
We zoeken vrijwilligers die:
* affiniteit hebben met het werken met kinderen;
* beschikken over sociale vaardigheden voor het
motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen;
* de Nederlandse taal redelijk tot goed beheersen;
* een creatieve en flexibele instelling hebben;
* het leuk vinden om in teamverband te werken;
* meerdere keren per week beschikbaar zijn
tussen 12:00 uur en 13.30 uur (m.u.v. de
woensdag en vrijdag);
* een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)
kunnen aanvragen.
Wat bieden wij?
* werken in een enthousiast en professioneel
team;
* vrijwilligersvergoeding € 10,00 per keer (> 23
jaar).

Gymrooster 2018-2019
Maandag Parnassiazaal:
08.30-09.40 uur groep 6B
09.40-10.50 uur groep 5
10.50-11.05 uur pauze gr 5 met juf Corina in de
gymzaal
11.05-12.15 uur groep 4
Juf Corina loopt met de overblijfkinderen naar
school en na de pauze met de overblijfkinderen
weer naar de gymzaal
13.30-14.30 uur groep 3A
14.30- 15.30 uur groep 3B
Woensdag Gymhuis (Santpoort-Zuid) (kinderen
fietsen onder begeleiding van 2 lkr. )
08.30-09.40 uur groep 7
09.40-10.50 uur groep 6A
10.50-11.05 pauze groep 6A met juf Corina in de
gymzaal
11.05-12.15 uur groep 8
Na 20 weken wisselen de groepen 6A en 6B van
dag en gymzaal. Dat zal rond de voorjaarsvakantie
zijn.

Studiedagen schooljaar 2018-2019:
(alle kinderen zijn dan vrij)

Woensdag 14 november 2018
Maandag 28 januari 2019
Vrijdag 15 februari 2019
Maandag 18 maart 2019
Dinsdag 11 juni 2019
Interesse? Neem voor meer informatie contact op Vrijdag 28 juni 2019
met Maaike Slier, coördinator tussenschoolse
Donderdagmiddag 11 juli 2019
opvang (tso) op telefoonnummer 06-21154817 of Vrijdag 12 juli 2019: calamiteitendag
via tsobosbeekschool@partou.nl
De zomervakantie 2019 begint voor de kinderen
Met vriendelijke groet,
op donderdag 11 juli om 12.15 uur!
Maaike Lourenburg-Slier
bso Frans Netscherlaan 4b
Vakantierooster OPO IJmond 2018-2019
T: 023-5376884
vakanties
E: maaike.slier@partou.nl
Herfstvakantie: 20-10-18 t/m 28-10-18
I: www.partou.nl
Kerstvakantie: 22-12-18 t/m 06-01-19
Voorjaarsvakantie: 16-02-19 t/m 24-02-19
Meivakantie:
20-04-19 t/m 05-05-19
Hemelvaart:
30-05-19 t/m 31-05-19
Pinksteren:
10-06-19
Zomervakantie: 13-07-19 t/m 25-08-19
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
Vrijdag 28 september 2018

