Nummer 4 /datum: 27-9-2019
Kalender
30-09 tekenles juf Ludie KBW, groepen 8 en 7
30-09 mediatoren training Vreedzame School
30-09 ouderbijeenkomst voor alle ouders. Thema:
ons onderwijs / onze ontwikkelingen. Aanvang
19.30 uur
01-10 muziekles meester Jasper
02-10 t/m 11-10 kinderboekenweek
02-10 Start kinderboekenweek met een
boekenmarkt van 08.30 uur – 08.50 uur.
02-10 tekenles juf Ludie KBW, groepen 3
03-10 tekenles juf Ludie KBW, groepen 5 en 6
03-10 ouderbijeenkomst groepen 1/2 aanvang
19.30 uur (ouders zijn persoonlijk uitgenodigd)
04-10 aanmeldingen voor de Leerlingenraad bij de
groepsleerkrachten van de groepen 6, 7 en 8
07-10 kennismakingsochtend voor nieuwe ouders,
aanvang 09.00 uur
07-10 tekenles juf Ludie KBW, groep 4
07-10 mediatoren training Vreedzame School
09-10 studiedag (alle kinderen zijn vrij)
10-10 Thijsse ’s Hof groep 6
10-10 ouderbijeenkomst groep 4. Aanvang 19.30
uur
11-10 PET IJmond: techniekdag voor lln. groep 8
11-10 Leerlingenraad verkiezingen binnen de
eigen groep
14-10 mediatoren training Vreedzame School
15-10 muziekles meester Jasper
18-10 open podium
18-10 officiële installatie mediatoren Vreedzame
School
18-10 officiële installatie Leerlingenraad.
21-10 t/m 25-10 herfstvakantie
Vanuit de directie
Personele zaken:
Carmen Krop gaat per 1 oktober werken op de
Bosbeekschool als onderwijsassistent. Zij zal op
dinsdag, woensdag en vrijdagochtend ingezet
worden.
Lieke Sleper zal vanaf 1 november 2019 op
donderdag en vrijdag voor groep 7B staan.

Meester Sonny (3e jaars stagiaire) vangt tot de
herfstvakantie op dinsdagen nog groep 7B op. Juf
Beau staat vanaf de herfstvakantie op maandag
t/m woensdag voor haar groep.
Wij wensen juf Lieke, juf Carmen en meester
Sonny heel veel succes op de Bosbeekschool.
Nieuws vanuit de OR
De ouderraad heeft de jaarlijkse vrijwillige
bijdrage en de kosten voor het schoolreisje of
schoolkamp berekend. Ook is er een duidelijk
overzicht over de besteding van de vrijwillige
ouderbijdrage toegevoegd. Vandaag ontvangt u
alle informatie over deze kosten. Het zou fijn zijn
als de betalingen z.s.m. voldaan worden, want de
voorbereidingen van de eerste feesten (Sint en
Kerst) starten al gauw. Alvast bedankt voor uw
bijdrage.
Schoolkampen groep 8
Dit schooljaar is het schoolkamp van groep 8
gepland op 24 t/m 26 juni 2020. De gewenste
locatie zat helaas al vol voor de traditionele
laatste week van het schooljaar. Dat betekent dat
de terugkomst dus niet tijdens het jaarlijkse
pleinfeest zal plaatsvinden.
We willen het schoolkamp voor groep 8 (nu nog
de groepen 7) in het schooljaar 2020-2021 in
september 2020 plannen. Twee groepen 8 gaan
dan in het begin van het schooljaar op kamp en
kunnen dan ‘als groep’ het hele jaar ervan
nagenieten. Dat betekent wel wat voor de
organisatie en de betalingen. We gaan daar een
reëel financieel plan voor maken.
Materialen beeldende vorming
Juf Ludie heeft voor haar lessen o.a. wc rolletjes
en luciferdoosjes nodig. Wilt u deze voor haar
sparen? Ze kunnen bij de eigen leerkracht
ingeleverd worden.

Schoolfoto

Wat een prachtig gezicht! Alle kinderen en
teamleden samen op de foto ‘in de tijd van toen’.
Een moment om nooit meer te vergeten! De
schoolfoto die wij gemaakt hebben bij de officiële
opening van het jubileum ‘150 jaar openbaar
onderwijs’ kunt u ook bestellen op de volgende
wijze:
Website: https://bestel.deschoolfotograag.nl/
Uw gebruikersnaam: Bosbeek2019groep126
Uw inlogcode: 2103
Ouderbijeenkomsten
Algemene ouderavond (30 september, aanvang
19.30 uur)
Alle ouders zijn van harte welkom op deze
algemene ouderavond. U wordt dan geïnformeerd
over:
- onze missie / visie
- zo geven wij gedifferentieerd les.
- zo kijken wij naar onze resultaten.
- onze schoolontwikkelingen
- onze leerlingaantallen
- dit halen wij uit de
tevredenheidspeilingen
- onze communicatie
Tot a.s. maandag!
Ouderbijeenkomst groepen 1/2 (3 oktober,
aanvang 19:30 uur) ouders zijn persoonlijk
uitgenodigd.
Een mooi moment om alvast informatie vanuit de
school met u te delen: ’Zo werken wij in de
onderbouwgroepen’. De ouders van de kinderen
uit de groepen 1 worden speciaal voor deze
ouderbijeenkomst uitgenodigd. Ook toekomstige
ouders waarvan de kinderen de komende
maanden starten, worden voor deze avond
uitgenodigd.

Ouderbijeenkomst groep 4 (10 oktober)
Een mooi tijdstip voor een tussenevaluatie. Wij
willen onze bevindingen graag met u delen en zijn
benieuwd naar uw ervaringen.
De Gouden Weken (Vreedzame School)
Tijdens de Gouden Weken geven we veel
aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling
van de kinderen en van de groepen. Welke taken /
afspraken maken we met elkaar? Wat is helpend
gedrag? Wat is een afbreker? Wat is een
opsteker? Hoe kunnen we elkaar ondersteunen bij
conflicten? De eerste zes weken van het
schooljaar zijn op dit gebied hele belangrijke
weken.
Mediatoren training Vreedzame School
De kinderen van groep 6 mogen meedoen met de
mediatoren training van de Vreedzame school.
Dan kunnen zij ingezet worden tijdens de pauzes
van de jongere kinderen bij conflicten.
Leerlingenraad gaat weer van start: verkiezingen
in de klas.
Zit je in groep 6, 7 of 8 en wil je graag meedenken
met de Leerlingenraad, meld dat dan aan je juf/
meester. De komende periode kun jij je
verkiesbaar stellen en jouw ideeën of
vaardigheden alvast delen met jouw klasgenoten.
De leerlingenraad vergadert 1x per maand o.l.v
meester Wouter. Vanuit iedere groep mogen 2 lln.
deelnemen aan de Leerlingenraad.
Belangrijke data:
- aanmelden bij jouw groepsleerkracht van
20 september tot 4 oktober
- 11 oktober verkiezingen in de eigen groep
- 18 oktober installatie nieuwe
Leerlingenraad.
Vanuit het team:
Kinderboekenweek 2019
Van woensdag 2 t/m donderdag 17 oktober
besteden we op de Bosbeekschool aandacht aan
de kinderboekenweek 2019 met het thema ‘Reis
mee’.
Woensdagochtend starten we de
Kinderboekenweek met een boekenmarkt. De
kinderen mogen deze ochtend boeken verkopen
en /of kopen! De kinderen die boeken willen
verkopen, mogen op hun eigen meegebrachte
kleedje hun boeken verkopen voor de vaste prijs
van 50 cent per boek. U mag er als ouder bij
blijven. De opbrengst is voor de verkoper zelf,

neem dus ook een portemonneetje mee waarin
de opbrengst kan! Om 8:15 uur mogen de
kinderen een plekje gaan zoeken op de
aangegeven plaatsen in de hal, de gangen,
speellokaal en TSO-lokaal. Bij goed weer kan het
ook buiten op het schoolplein. Van 8:30 uur tot
8:50 uur kan er verkocht en gekocht worden! Het
is fijn als de kopers met gepast geld betalen! Als
de kopende kinderen uitgekeken en uitgekocht
zijn, kunnen ze naar hun eigen klas gaan en daar in
hun nieuwe aanwinst gaan lezen of een boekje uit
de klas kiezen om in te lezen. We hopen op een
drukke en gezellige boekenmarkt!
Vanwege de boekenmarkt komen de kinderen van
groep 7a deze ochtend ook gezellig naar school. Zij
fietsen na de boekenmarkt onder begeleiding van
juf Corina en juf Gerry naar de gymzaal.
Tijdens de kinderboekenweek wordt er in de
klassen extra veel aandacht besteed aan lezen,
voorlezen en boekpromotie.
De afsluiting is op donderdagmiddag 17 oktober
om 15:00 uur. Dan gaan alle kinderen uit de
midden- en bovenbouwgroepen voorlezen bij de
onderbouwgroepen. Het wordt dan een heus
voorlees- en luisterfeest!

Voor alle dichters onder ons....
Ook leuk om aan mee te doen. (zie poster)
Spaaractie: Sparen voor boeken tijdens de
Kinderboekenweek

Koopt u van 2 t/m 13 oktober een kinderboek bij
onze Santpoortse boekhandel ‘Bredero boeken’,
wilt u de kassabon dan op school inleveren in de
envelop bij het kantoor van meester Wouter? De
Bosbeekschool mag voor 20 % van het
totaalbedrag van alle kassabonnen gratis boeken
uitzoeken bij Bredero Boeken!

Strandexcursie groep 7
De groepen 7 zijn op strandexcursie geweest en
hebben vele proefjes gedaan: temperatuur van
het water meten, bepalen of het eb of vloed is,
met een kompas werken, jutten op het strand en
als afsluiting vissen in de zee. Het was een
geslaagde excursie.

vet. Daarom vragen wij u geen snoep, koek, chips
of andere snacks en zoetigheden mee te geven.
Fruit, rozijntjes, Liga, ontbijtkoek en andere
produkten uit het ontbijtschap in de supermarkt
zijn natuurlijk prima. Voor vragen en/of
opmerkingen over tso-zaken, ben ik bereikbaar op
06-21154817 of via tsobosbeekschool@partou.nl
Met vriendelijke groet, Zehra Durmus,
TSO-coördinator Bosbeekschool
Studiedagen schooljaar 2018-2019:
(Alle kinderen zijn dan vrij)
woensdag 09 oktober 2019
donderdag 30 januari 2020
maandag 10 februari 2020
dinsdag 14 april 2020
vrijdag 12 juni 2020
donderdagmiddag 02 juli 2020
vrijdag 03 juli 2020 (calamiteitendag)

Vakantierooster OPO IJmond 2019-2020
Kunstklas
Herfstvakantie 19-10-19/ 27-10-19
Er zijn nog een paar plekken vrij voor de Kunstklas Kerstvakantie 21-12-19/ 05-01-20
die op woensdag 2 oktober start.
Voorjaarsvakantie 15-02-20/ 23-02-20
Belangstellenden kunnen zich komend weekend
Tweede Paasdag 13-04-20
nog opgeven via de mail:
Meivakantie 25-04-20/ 10-05-20
gerry.eussen@opoijmond.nl
Hemelvaart 21-05-20/ 22-05-20
Pinksteren 01-06-20
Korfbal en volleybal
Zomervakantie 04-07-20/ 16-08-20
Juf Corina is druk aan het oefenen met korfbal en
volleybal tijdens de gymlessen. De groepen 3 t/m De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag
6 hebben zich al kunnen inschrijven voor het
11-10-2019.
korfbaltoernooi op zaterdag 26 oktober. De
groepen 5 t/m 8 krijgen as maandag een
inschrijfformulier mee voor het volleybaltoernooi
op 23 oktober.
Nieuws vanuit de T.S.O.
Gezonde voeding en beweging 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 pedagogische 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

