Nummer 7/datum: 16-11-2018
Kalender
19 nov. t/m 23 nov. oudergesprekken op aanvraag
zonder rapport.
19 nov. t/m 23 nov. kinderen van groep 8
ontvangen het voorlopig basisschool advies.
21 nov. kunstklas juf Ludie
23 nov. tekenles juf Ludie (gr.4 en gr.5)
23 nov. De Vreedzame School nieuwsbrief blok 3
27 nov. introductie les Young Engineers (i.v.m.
komende naschoolse activiteit technisch lego)
28 nov. kunstklas juf Ludie
29 nov. introductie les Young Engineers (i.v.m.
komende naschoolse activiteit technisch lego)
30 nov. tekenles juf ludie gr.6B
30 nov. Nieuwsbrief
Vanuit de directie
Leerlingenraad
Speciale dank aan de burgemeester en alle
medewerkers van het gemeentehuis voor hun
gastvrijheid en hun medewerking. Het was een
zeer bijzondere en leerzame ervaring voor alle
kinderen van de Bosbeekschool en in het
bijzonder voor de leden van de Leerlingenraad.
Wij wensen de Leerlingenraad alvast veel succes!
Vandaag is de Leerlingenraad door dhr. F Dales, de
burgemeester van Velsen, officieel geïnstalleerd
op het gemeentehuis. Tevens heeft de
burgemeester de eerste vergadering van de
Leerlingenraad geleid. In de Leerlingenraad
nemen dit jaar plaats:
Voor groep 6A: Katia en Tom
Voor groep 6B: Sanne en Sep
Voor groep 7: Sarah en Liam
Voor groep 8: Jet de J. en Aart
Bij de officiële installatie van de Leerlingenraad
waren alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8
aanwezig. Ook zijn de kinderen geïnformeerd over
hoe de gemeenteraad in het echt werkt.

Sinterklaasviering woensdag 5 december 2018
We vieren op woensdag 5 december samen het
Sinterklaasfeest. Op die dag zal de Sint onze
school bezoeken. We proberen het programma
goed te laten verlopen en iedere groep voldoende
tijd te gunnen om in rust de Sint en zijn Pieten te
ontmoeten, zodat we rond 12.15 uur de school
kunnen beëindigen. Het kan eventueel een paar
minuutjes uitlopen. Dan bent u in ieder geval
alvast op de hoogte. Dank voor uw medewerking.

‘Onze kinderen zijn de Top Ondernemers van de
toekomst’.
Afgelopen periode hebben alle schoolleiders van
OPOIJmond een tweedaagse scholing gehad
gericht op de kwaliteiten en de positionering van
de scholen. Wij bieden alle kinderen in 8 jaar
basisschooltijd veel aan op het gebied van kennis,
sociaal emotionele ontwikkeling en op het gebied
van talentontwikkeling. Mooie voorbeelden
daarvan zijn o.a.:
 De Vreedzame school
 Onze kunst en cultuurlessen
 Het werken met coöperatieve
werkvormen
 Ons gedifferentieerd aanbod bij taal,
rekenen en lezen
 Het thematisch werken in de groepen 1/2
 Top Ondernemers op het gebied van
Wereldoriëntatie vanaf groep 3
Bij al deze activiteiten werken kinderen aan
diverse vaardigheden: de kinderen werken samen,
ze creëren een onderzoekende leerhouding,
hebben zicht op eigen talenten en op die van de
ander, zijn nieuwsgierig, zelfverzekerd, werken
aan een positief zelfbeeld, zijn ondernemend en
ze werken doelgericht. De kinderen leveren echt
een waardevolle bijdrage aan de wereld om hen
heen! Al die vaardigheden kunnen we mooi
vertalen in de zin: ‘Onze kinderen zijn de Top
Ondernemers van de toekomst’. Wij blijven ons
ontwikkelen om aan die hoge verwachting te
voldoen. Dat doen we samen met u. Het is fijn om
op de Bosbeekschool te zijn!
Vanuit het team
Sint-Maarten: Het was weer superleuk! Alle
kinderen gingen zingend en trots met hun
zelfgemaakte lampion het schoolplein rond.

Elswout
Groep 7 mocht als pilot de eerste excursie voor
basisschoolleerlingen over landgoed Elswout
meemaken. We hadden afgelopen dinsdag een
prachtige herfstdag en de kleuren in het bos
waren dan ook geweldig. De leerlingen hebben
o.l.v. gidsen en de boswachter een wandeling
gemaakt over verschillende bruggen en langs
diverse huisjes/prieeltjes/follies. De leerlingen
vonden het leuk om dit mee te maken, waarbij de
redding door de boswachter van een schaap dat in
het water was geraakt, wel het gesprek van de dag
was.

Kunstklas

De leerlingen van de kunstklas zijn enthousiast
aan de slag gegaan met geometrische figuren en
zij hebben daar prachtige tekeningen van
gemaakt.

De kinderen van onze school, maar ook de
buurtkinderen kunnen daar dan tijdens schooltijd,
na schooltijd en in het weekend hier gebruik van
maken. Wilt u ons helpen? Wij kunnen uw stem
heel goed gebruiken. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Dit is de stand tot nu toe:

Introductielessen Young Engineers
Op 27 of op 29 november krijgen alle kinderen van
de groepen 3 t/m 8 een introductieles technisch
lego. Vanaf vrijdag 25 januari 2019 is er een mooi
aanbod om op vrijdagmiddag deel te nemen aan
deze ondernemende naschoolse activiteit. Data
technisch lego naschoolse activiteit: vrijdag 25-0119, 01-02-19, 08-02-19, 01-03-19, 08-03-19 en 1503-19.
Samen sterk voor onze buurt / DEKA MARKT
Santpoort-Noord. Steun het buurtinitiatief van
de Bosbeekschool
Van 14 okt. tot 24 nov. ontvangt u bij elke €10,00
aan boodschappen bij de Dekamarkt in SantpoortNoord een sponsorvoucher. Deze sponsorvoucher
is voorzien van een unieke code, die één stem
waard is. De kinderen van de Bosbeekschool
willen graag een betonnen, veilige en kleurrijke
tafeltennistafel voor op het schoolplein.

Net boven de voetbalkooi
De afgelopen weken heeft de neushoorn in de
buurt van de schooldeur gestaan voor de
ondernemende actie van Jet de Jong en Eef uit
groep 8. Zij willen een voetbalnet boven de
voetbalkooi realiseren. Met uw steun is er al
€135.85 opgehaald. Echt super bedankt.

Studiedagen schooljaar 2018-2019:
(alle kinderen zijn dan vrij)
Maandag 28 januari 2019
Vrijdag 15 februari 2019
Maandag 18 maart 2019
Dinsdag 11 juni 2019
Vrijdag 28 juni 2019
Donderdagmiddag 11 juli 2019
Vrijdag 12 juli 2019: calamiteitendag
De zomervakantie 2019 begint voor de kinderen
op donderdag 11 juli om 12.15 uur!
Vakantierooster OPO IJmond 2018-2019
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 30 november 2018

