Nummer 5 /datum: 11-10-2019
Kalender
14-10 mediatoren training Vreedzame School
15-10 muziekles meester Jasper
18-10 open podium
18-10 officiële installatie mediatoren Vreedzame
School (aanvang 11.00 uur)
18-10 officiële installatie Leerlingenraad (aanvang
11.00 uur)
21-10 t/m 25-10 herfstvakantie

Ook is er op deze dag in groep 6 een boek
voorgelezen door de wethouder Floor Bal. De
kinderen van groep 8 kregen een speciale les over
vloggen. Ieder groepje heeft een vlog over
duurzaamheid gemaakt met als onderwerp: ‘Wat
kunnen wij betekenen voor het milieu?’ en die
hebben de kinderen ook zelf opgenomen.

Vanuit de directie
Studiedag 9 oktober
De afgelopen studiedag hebben we ons
voorbereid op de audit van 2 december. Alle
OPOIJmond scholen worden de komende twee
jaar bezocht door interne auditteams bestaande
uit directeuren en schoolleiders. Het doel van
deze audits is het zichtbaar maken van onze
basiskwaliteit gekoppeld aan onze
schoolontwikkelingen. De dag staat in het teken
van klassenbezoeken en gesprekken met directie,
IB, leerkrachten, kinderen en ouders. Aan het eind
van de dag ontvangen wij als team feedback op
hetgeen gezien of gehoord is.
Ook hebben we op de studiedag gekeken naar ons
doelgericht aanbod op het gebied van rekenen.
We willen nog beter aansluiten bij de
Groep 8 op bezoek bij Pet IJmond
onderwijsbehoefte van de kinderen en ons
aanbod nog gerichter bepalen vanuit de
We gingen met de bus
kerndoelen en de leerlijnen. De middag stond in
naar Beverwijk. We
het teken van techniek in het onderwijs. We
stopten bij een grote
hebben ons laten inspireren op de Techport
zaal. Toen gingen we
techniekmarkt.
op een tribune zitten.
Een man stelde voor
10 oktober dag van de duurzaamheid
wat je allemaal kon
doen en daarna mocht je lekker je gang gaan.
Als eerst ging ik met vriendinnen aan een bootje
werken. Je moest met een hamer op spijkers
slaan, maar gelukkig kreeg je daar wel hulp bij. Als
je klaar was mocht je je bootje gaan testen in een
lange en grote bak met water. Daarna ging ik een
Op de dag van de duurzaamheid is er officieel een vogelhuisje maken en toen moest je met een
schroevendraaier werken. Dat ging best wel goed
vlag door wethouder Jeroen Verwoort aan ons
je kreeg er zelfs voer bij. Toen ik klaar was ging ik
overhandigd. Deze vlag zullen we voortaan
water zuiveren. Je moest met bekertjes
jaarlijks op 10 oktober laten wapperen.

waterplanten schoon water geven. We hadden
een aardbeienplant gewonnen.
Daarna ging ik weer terug naar waar ik het
vogelhuisje had gemaakt en vroeg of ik een bakje
mocht maken voor het aardbeienplantje. Het
mocht en daar was ik heel lang mee bezig.
Voor mijn gevoel hadden we eigenlijk niet genoeg
tijd, maar het was wel heel erg leuk.
Op het einde ging ik met mijn vrienden op de foto
met een groene achtergrond en toen werd er
geprogrammeerd dat we boven een ravijn
stonden. We kregen onze foto mee en toen
moesten we weer naar huis. Voor de kinderen die
volgend jaar naar PET IJmond gaan “Ik zou wel
weer mee willen!”. Keet en Rhona

medische informatie. Het is wel belangrijk dat
school op de hoogte is, maar in zo’n situatie delen
we die informatie dan met ouders in algemene
zin. Het is fijn als we allemaal ons hiervan bewust
zijn. Dank voor uw medewerking.
Parro
De Parro app gebruiken we om ouders via een
kort bericht of een paar foto’s even te informeren.
De Parro app werkt vanuit een beveiligde
omgeving (gekoppeld aan ons lln. volgsysteem
Parnassys). Ook gebruiken we de Parro app om in
te tekenen voor de ouder (+kind) gesprekken.

Typecursus
Ouders/verzorgers van kinderen uit groep 6, 7 en
Vrijdag 18 oktober Open podium
8 die hun kind graag nog willen inschrijven voor de
Een paar keer per jaar willen wij een open podium typecursus van LOI Kidzz kunnen dit nog steeds
houden. Kinderen tonen dan hun talenten aan de doen. De inschrijftermijn is verlengd tot 31
andere kinderen. Het open podium is op
oktober 2019. De korting geldt nog tot deze
vrijdagochtend. Eerst voor de groepen 1 t/m 4 en datum, daarna niet meer. Kijk voor informatie
vervolgens voor de groepen 5 t/m 8. De
over de cursus en de kortingsregeling
presentatie zal ook in handen komen van een
op www.loikidzz.nl/typen.
leerling. Kinderen kunnen zich vanaf a.s. maandag
inschrijven op ‘het open podium blad’ in de
Nieuws vanuit de OR
centrale hal. Weet je een mooie goocheltruck, heb Graag vraag ik uw aandacht voor de betalingen
je een zangtalent, kun je goed dansen of heb je
van de vrijwillige ouderbijdrage en het
een ander talent? Geef je dan vanaf a.s. maandag schoolreisje/schoolkamp (verplicht gedeelte).
op. Tijdens het open podium van de groepen 5
Groep 1-7
t/m 8 zullen de nieuwe Vreedzame School
Vrijwillige ouderbijdrage €30,00;
mediatoren en de nieuwe Leerlingenraad officieel Schoolreis €30,00
geïnstalleerd worden. De ouders van deze
Totaal €60,00
kinderen worden hiervoor persoonlijk
Groep 8
uitgenodigd.
Vrijwillige ouderbijdrage €25,00
Schoolkamp Texel €90,00
Afscheid nemen
Totaal €115,00
Na de herfstvakantie vragen wij de ouders om de Wilt u uw bijdrage overmaken op:
kinderen vanaf groep 3 zelfstandig naar hun groep rek. nr. NL81 INGB 0002 1568 12 o.v.v. naam en
te laten gaan en om beneden afscheid van elkaar groep van uw kind(eren) Graag een overboeking
te nemen. Kinderen kunnen dan rustig in de klas
per gezin. Alvast dank voor uw bijdrage.
komen en dan kan de les ook op tijd beginnen.
Vanuit het team:
Gebruik groepsapp
Kinderboekenweek 2019
Beste ouders,
De Kinderboekenweek duurt nog t/m donderdag
De groepsapp voor ouders is handig te gebruiken 17 oktober De afsluiting is op donderdagmiddag
voor de klassenouders. In overleg met de
17 oktober om 15:00 uur. Dan gaan alle kinderen
leerkrachten kunnen ouders de groep
uit de midden- en bovenbouwgroepen voorlezen
ondersteunen bij uitstapjes of andere hulpvragen bij de onderbouwgroepen. Het wordt dan een
vanuit de klas. Voor overige zaken kunt u contact heus voorlees- en luisterfeest!
via de mail of mondeling met de leerkracht of
directie opnemen. Ook hebben we tegenwoordig
allemaal te maken met de AVG-privacy wetgeving.
Het openlijk delen van persoonlijke gegevens is
niet toegestaan. Dit geldt ook voor het delen van

De Kinderboekenmarkt was zeer geslaagd!

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!
Schoolfoto
Wat veel boeken waren er vorige week te koop
tijdens onze eerste boekenmarkt! Heel leuk dat er
zoveel enthousiaste verkopers waren! De kopers
hadden volop keuze uit prachtige kinderboeken.
De verkopers waren ook tevreden met hun winst,
waarvan meestal meteen weer nieuwe boeken
werden aangeschaft! Veel kinderen gingen om
12:15 uur naar huis met een stapeltje boeken. We
hopen dat er thuis extra veel (voor)gelezen is!
Heeft u hem al? 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
Mediatoren training Vreedzame School
De officiële installatie van de nieuwe mediatoren
Boekenweekfeest
van de Vreedzame School wordt gehouden op
Zaterdag 12 oktober is er om 10.00 uur in de
vrijdag 18 oktober 2019 (aanvang 11.00 uur) De
bibliotheek van Velserbroek een gratis
ouders van onze nieuwe mediatoren zijn bij deze
theatervoorstelling in het kader van de
Kinderboekenweek. Het theaterstuk is geschreven bijzondere gebeurtenis van harte welkom.
door Aga de Wit, de dramadocent die bij ons
dans- en toneellessen geeft en gaat over een reis Leerlingenraad gaat weer van start
De officiële installatie van de nieuwe
in de tijd. Aanmelden kan via
Leerlingenraad wordt gehouden op vrijdag 18
www.bibliotheekvelsen.nl
oktober 2019 (aanvang 11.00 uur) De ouders van
onze nieuwe leden zijn bij deze bijzondere
gebeurtenis van harte welkom.

Korfbal en volleybal
Juf Corina is druk aan het oefenen met korfbal en
volleybal tijdens de gymlessen. We hebben voor
het korfbaltoernooi op 26 oktober een team van
groep 3/4 en een team van groep 5 kunnen
samenstellen.
Ook voor het volleybaltoernooi op 23 oktober
hebben we 2 Bosbeekteams kunnen inschrijven:
een team van groep 7a en een team van groep 8.
Fijn dat er meteen voldoende coaches waren voor
alle teams!
De spelers krijgen volgende week het
speelschema en het Bosbeektenue. Voor de
herkenbaarheid zijn er ook shirts voor de
begeleiders.
Kunstklas
Juf Ludie is op woensdagmiddag gestart met de
Kunstklas. Het is een zeer enthousiaste en
betrokken groep leerlingen die zich verder wil
bekwamen in teken- en schildertechnieken.

Tamlyn de Groot
Leidinggevende SportBSO Terrasvogels
sportbsosantpoort@sportfever.nl
023-2100300
Studiedagen schooljaar 2018-2019:
(Alle kinderen zijn dan vrij)
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
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

Heeft u een sporter in huis?
Een naschoolse opvang puur en alleen gericht op
sport en spel in de buitenlucht. Hoe lekker is dat! De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag
Sportfever is een sportieve naschoolse opvang
18-10-2019.
voor kinderen vanaf 4 jaar tot 13 jaar met energie
voor 10! De locatie is gevestigd in het clubhuis van
Terrasvogels. Op de Sportfever BSO kom je
spelenderwijs in aanraking met heel veel
verschillende sporten. Leer de basistechnieken
van hockey, surfen, dansen, honkbal, tennis,
rugby, paardrijden en nog veel meer sporten!
Bij Sportfever werken gekwalificeerde
medewerkers met een pedagogisch diploma en
een Verklaring Omtrent Gedrag en niet geheel
onbelangrijk: de medewerkers van de Sportfever
hebben vanzelfsprekend, allemaal een
sportopleiding afgerond.
Bij Sportfever wordt gewerkt met mentorgroepen.
De kinderen weten welke pedagogisch
medewerker hun mentor is en weten, dat als er
iets is, zij bij hen kunnen aankloppen. Andersom
houden de mentoren hun pupillen ook extra goed
in de gaten. Een vertrouwd idee!
Bij SportBSO Terrasvogels hebben wij nog plek op
de: maandag,dinsdag en donderdag.
Nieuwsgierig? Kom gerust een middagje langs
om kennis te maken!
Met sportieve groet,

