Nummer 6 /datum: 18-10-2019
Kalender
21-10 t/m 25-10 herfstvakantie
23-10 volleybaltoernooi
26-10 korfbaltoernooi
29-10 muziekles meester Jasper
29-10 MR-vergadering
01-11 kennismakingsochtend deel 1
01-11 Leerlingenraad 11.30 uur
04-11 kennismakingsochtend deel 2
04-11 start Rots en Watertraining speellokaal
15.45 uur
06-11 mogelijk landelijke stakingsdag
basisonderwijs
07-11 brandweer groep 4, 7A en 7B
07-11 schaatsen groep 6
08-11 bureau Halt groep 7A en 7B
11-11 Rots en Watertraining speellokaal 15.45 uur
12-11 muziekles meester Jasper
14-11 dramales juf Aga groepen 7
15-11 bezoek aan Vellesan groep 8
18-11 t/m 20-11 voorlopig advies lln. groep 8
18-11 t/m 22-11 facultatieve oudergesprekken
18-11 Rots en Watertraining speellokaal 15.45 uur
20-11 OR-vergadering
21-11 Brandweer groep 7A en 7B
21-11 dramales juf Aga groepen 7
25-11 Rots en Watertraining speellokaal 15.45 uur
26-11 muziekles meester Jasper
28-11 dramales juf Aga groepen 7
29-11 Leerlingenraad 11.30 uur
02-12 audit Bosbeekschool
02-12 Rots en Watertraining speellokaal 15.45 uur
05-12 Sinterklaasfeest
(alle kinderen ’s middags vrij)
06-12 opruimen Sint
06-12 versieren Kerst
09-12 dramales juf Aga groepen 3
09-12 Rots en Watertraining speellokaal 15.45 uur
10-12 muziekles meester Jasper
11-12 MR-vergadering
12-12 bezoek Mendel College groep 8
12-12 dramales juf Aga groepen 3
13-12 introductiemoment technisch lego. Even
langs alle groepen.
16-12 dramales juf Aga groepen 3

16-12 Rots en Watertraining speellokaal 15.45 uur
19-12 kerstviering van 17.00 uur – 19.00 uur
20-12 vanaf 12.15 uur kerstvakantie
Vanuit de directie
Mogelijke landelijke staking
woensdag 6 november 2019
Op dit moment zijn er weer gesprekken tussen de
minister van onderwijs en de bonden. Die
gesprekken worden ook tijdens de herfstvakantie
gevoerd. Woensdag 6 november is uitgeroepen
tot een landelijke stakingsdag. De kans is groot dat
deze stakingsdag doorgaat vanwege het
schrijnende lerarentekort. Alle OPOIJmond
scholen zullen, als er gestaakt gaat worden, die
dag gesloten zijn. U ontvangt van ons z.s.m. na de
herfstvakantie een definitief bericht daarover. Wel
belangrijk om daar alvast rekening mee te
houden. De diverse BSO organisaties zullen
mogelijk een alternatief aanbod kunnen leveren.
Personele zaken
Juf Ineke is weer volledig hersteld. Zij staat na de
herfstvakantie op maandag voor groep 3B en op
vrijdag voor groep 3A
Juf Lieke Slepers staat vanaf donderdag 31
oktober op donderdag en vrijdag voor groep 7B.
Juf Beau staat op maandag t/m woensdag voor de
groep.
Juf Ellemieke start na de herfstvakantie op
woensdag voor groep 6. Juf Karlijn staat de andere
dagen voor de groep.
De laatste werkdag van meester Eric op de
Bosbeekschool is woensdag 6 november
(mogelijke stakingsdag). Wij nemen als team op 8
november 2019 afscheid van meester Eric.

Dit zijn de nieuwe Vreedzame School
mediatoren:

Uit groep 7A: Izzie, Jorinde, Lode en Jim
Uit groep 7B: Dali, Sanne, Lars en Sep
Uit groep 8: Jolie, Rhona, Anouk, Kris, Quinten,
Finley, Luca en Loek
De mediatoren ondersteunen kinderen bij
conflicten bijvoorbeeld na het buiten spelen. Zij
zijn opgeleid tot leerlingmediator en werken
volgens het stappenplan van de Vreedzame
School. Wij wensen alle mediatoren een veel
succes met deze belangrijke taak!
Dit is de nieuwe Leerlingenraad

Dit zijn de gekozen leden van de Leerlingenraad:
Groep 6: Benjamin en Milan
Groep 7A: Suzanne en Mel
Groep 7B: Quinn en Robin
Groep 8: Thijmen en Keet

Klankbordgroep heeft het afgelopen jaar advies
gegeven over de volgende zaken:
- Het beeld van de Bosbeekschool. Wie zijn
wij? Hoe kunnen we dat beschrijven en
naar buiten zichtbaar maken?
- We hebben gekeken naar onze
leerlingaantallen. Welk plan kunnen we
maken? (ook toekomstgericht) Hoe
kunnen we ouders meenemen in dit
proces?
- Hoe is onze instroom? Hoe kunnen we de
samenwerking met KDV en PSZ
versterken?
- Hoe profileren wij ons? (ook
toekomstgericht).
- Ouders zijn geënquêteerd en de
Klankbordgroep heeft gebruik gemaakt
van gemeentelijke data.
- De Klankbordgroep wordt ondersteund
door de organisatie Scholen met Succes.
Rots en Watertraining
Ook dit jaar bieden wij weer voor de kinderen van
groep 2 t/m 4 een Rots en Watertraining als
naschoolse activiteit aan. Maandag 4 november
start de training die gegeven wordt in het
speellokaal op maandagmiddag vanaf 15.45 uur.
De training bevat 10 lessen en er is ook een
speciale les voor de ouders. Aan het eind van deze
training presenteren de kinderen hun
vaardigheden aan hun ouders en het team. Het is
mooi om te zien dat kinderen in 10 weken tijd
echt ‘krachtiger’ kunnen worden.

Nieuws vanuit de OR
Graag vraag ik uw aandacht voor de betalingen
van de vrijwillige ouderbijdrage en het
schoolreisje/schoolkamp (verplicht gedeelte).
Groep 1-7
Vrijwillige ouderbijdrage €30,00;
De Leerlingenraad vertegenwoordigt alle
leerlingen van de school. Maandelijks overleggen Schoolreis €30,00
Totaal €60,00
zij met meester Wouter over schoolse zaken.
Kinderen kunnen tips en ideeën doorgeven aan de Groep 8
Vrijwillige ouderbijdrage €25,00
leerlingenraad. De eerste bijeenkomst van de
Leerlingenraad is op 1 november. Bij de audit van Schoolkamp Texel €90,00
Totaal €115,00
2 december zal er een afvaardiging van de
Wilt u uw bijdrage overmaken op:
Leerlingenraad met het auditteam over ons
rek. nr. NL81 INGB 0002 1568 12 o.v.v. naam en
onderwijs praten.
groep van uw kind(eren) Graag een overboeking
per gezin. Alvast dank voor uw bijdrage.
Klankbordgroep weer van start.
Het afgelopen jaar zijn we gestart met de
Klankbordgroep. De Klankbordgroep is een
adviesorgaan van ouders en leerkrachten. De

Vanuit het team:
open podium

Vanochtend hebben we tijdens het open podium
genoten van de diverse optredens. De presentatie
was in handen van Keet, Rhona, Anouk en Martijn.
Ook zijn de nieuwe mediatoren van de Vreedzame
School voorgesteld en is de Leerlingenraad ook
officieel geïnstalleerd.
Het open podium was zeer geslaagd. Wat hebben
we toch een mooie talenten op school!

Kinderboekenweek 2019
We hebben de kinderbekenweek afgesloten met
een groots voorleesfeest. Kinderen van de
groepen 5 t/m 8 hebben voorgelezen in de
groepen 1 t/m 4. Door de hele school heen
zochten de kinderen een prettige en gezellige
voorleesplek. Het was superleuk om voor te lezen
en de andere kinderen genoten zichtbaar van het
verhaal.

Vlogles over duurzaamheid

De kinderen van groep 8 hebben vlogles gehad op
De dag van de Duurzaamheid. Zie hier het
prachtige resultaat:
https://www.youtube.com/watch?v=5Ol00qSdkh
U&feature=youtu.be Ook is er die dag
voorgelezen in groep 6 en hebben we een vlag van
gerecycled materiaal ontvangen. De dag van de
Duurzaamheid zullen we jaarlijks op 10 oktober
vieren. Wij kunnen allemaal iets goeds doen voor
het milieu!

Afscheid nemen
Na de herfstvakantie vragen wij de ouders om de
kinderen vanaf groep 3 zelfstandig naar hun groep
te laten gaan en om beneden afscheid van elkaar
te nemen. Kinderen kunnen dan rustig in de klas
komen en dan kan de les ook op tijd beginnen.
Typecursus
Ouders/verzorgers van kinderen uit groep 6, 7 en
8 die hun kind graag nog willen inschrijven voor de
typecursus van LOI Kidzz kunnen dit nog steeds
doen. De inschrijftermijn is verlengd tot 31
oktober 2019. De korting geldt nog tot deze
datum, daarna niet meer. Kijk voor informatie
over de cursus en de kortingsregeling
op www.loikidzz.nl/typen.

Schoolfoto

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 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

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 08-11-2019.

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 hebben het speelschema en het
Bosbeektenue ontvangen. Voor de
herkenbaarheid zijn er ook shirts voor de
begeleiders. Hierbij ontvangt u de link met alle
informatie over het korfbaltoernooi:
www.tournify.nl/live/dkvschoolkorfbal2019.
Wij wensen iedereen alvast een sportief en
gezellig sportevenement toe!
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)

