Nummer 9/datum: 14-12-2018
Kalender
20 dec. Kerstdiner (17.00 uur – 19.00 uur)
21 dec. extra Kerst Nieuwsbrief
21 dec. 12.15 uur Kerstvakantie t/m 06 januari
2019
27 dec. Dubbel6kamp (sporthal Zeewijk)
28 dec. Dubbel6kamp (sporthal Zeewijk)
31 dec. Oud en Nieuw
01 jan. ‘Gelukkig Nieuwjaar’
07 jan. Gelukkig Nieuwjaar inloop (08.15 uur –
08.45 uur)
07 jan. Start Cito toetsperiode voor groep 8
07 jan. Kennismakingsochtend nieuwe ouders
07 jan. en 08 jan. Afname vragenlijst sociale
veiligheid voor de lln. van groep 5, 6, 7 en 8
(Werken Met Kwaliteitskaarten)
11 jan. Bijeenkomst lln. raad
14 jan. Start periode Cito toetsen groep 2 t/m 7
17 jan. Ouderbijeenkomst / informatiemarkt: Top
Ondernemers en Taalactief4.
18 jan. Nieuwsbrief
18 jan. Nieuwsbrief Vreedzame School
23 jan. MR vergadering
25 jan. 12.30 uur Young engineers: technisch lego
28 jan. Studiedag (alle kinderen zijn vandaag vrij)
29 jan. Definitief advies lln. groep 8
Vanuit de directie
Lief en leed
Meester Eric re-integreert op dit moment in groep
6A op woensdagen. Juf Ellemieke kan na de kerst
meester Eric alleen op donderdag nog vervangen
in groep 5. Dat betekent dat juf Karien na de
Kerstvakantie op maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag lesgeeft aan groep 5. Op deze wijze
behouden we de rust in de groep.

onderwijsbehoeften worden individuele afspraken
gemaakt.
Nieuws van de Leerlingenraad:
net boven de voetbalkooi en een tafeltennistafel
voor op het schoolplein.
Het net bovenop de voetbalkooi kan besteld
worden. De afgelopen periode hebben de groepen
groep 1/2B en 1/2C pepernoten gebakken en
deze in hun winkeltje verkocht. De opbrengst was
voor de actie van Eef en Jet de Jong uit groep 8.
Groep 1/2B heeft € 41,00 opgehaald en groep
1/2C had € 40,00 opgehaald. Ook hadden
kinderen en ouders geld in de neushoorn bij de
ingang van de school gedoneerd. Dat was zo’n
€ 150,00. Ten slotte heeft een ouder uit groep 1/2
het resterende bedrag en een mooie voetbal
gesponsord. Echt super fijn dat Jet en Eef het
voetbalnet nu kunnen gaan bestellen.
Ook het buurtinitiatief ‘Samen sterk voor de
buurt’ heeft een prachtig bedrag opgeleverd via
de Dekamarkt. De bijdrage was maar liefst
€ 1284,02 De Leerlingenraad gaat samen met een
ouder uit groep 1/2 de betonnen tafeltennistafel
bestellen en de plaats bepalen waar de
tafeltennistafel moet komen te staan op het
schoolplein.
Dank u wel voor al uw bijdrage. De kinderen
genieten echt van deze leerzame en
ondernemende projecten. Daar mogen we best
trots op zijn!

Schone scholen project
De afgelopen periode hebben we als school
meegedaan met het Schone Scholen project, dit
project is geïnitieerd vanuit de GGGD
Kennemerland. Er zijn vragenlijsten ingevuld door
het schoonmaakbedrijf, de schoolleiding, de O.R.
Cito eindtoets 2019 groep 8
en een leerkracht. Daarnaast is er een rondgang
Dit schooljaar kunnen wij helaas de digitale
door de school geweest. We hebben een schone
adaptieve eindtoets van Cito, door technische
school, maar kunnen zeker op het gebied van
onzekerheden, niet afnemen. We zullen voor de
kinderen van groep 8 de papieren versie afnemen. gedrag en kennis op het gebied van hygiëne nog
een slag maken.
Voor de kinderen met speciale

Belangrijke aandachtspunten zijn:
regelmatig handen wassen:
Bij voorkeur:
- Als je vieze handen hebt,
- Als je in de zandbak of met zand gespeeld
hebt
- Als je van het toilet gebruik hebt gemaakt
- Voor- en na het eten

nieuwe ouders in de buurt die op zoek zijn naar
informatie over onze school.
Het Onderwijscafé: Ouderbijeenkomst Taalactief
4 en Top Ondernemers d.d. 17-01-2019 aanvang
19.30 uur.
Dit schooljaar zijn de groepen 5 t/m 8 gestart met
Top Ondernemers. Een geïntegreerde thematische
methode op het gebied van wereldoriëntatie (de
vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis,
biologie en techniek). Vanaf januari 2019 zullen
ook de groepen 3 en 4 starten met Top
Ondernemers. Graag willen wij u informeren over
deze manier van werken en de tot nu toe
opgedane ervaringen.

zittend plassen stimuleren voor de kinderen van
de groepen 1 t/m 3:
Dat voorkomt echt een vies toilet. De toiletten en
wasbakken in de onderbouw zijn voor een aantal
kinderen te hoog. We zullen op de korte termijn
een aantal extra opstapjes plaatsen in de
toiletgroepen en bij de wastafels om dit probleem
wat te verlichten. Ook is de verdeling over de
toiletgroepen veranderd voor de kinderen uit de
groepen 1/2 en 7. De kinderen uit de groepen 1
kunnen naar de toiletten gaan naast lokaal 1/2C.
De kinderen van groep 2 kunnen naar het toilet
gaan naast het speellokaal en de kinderen van
groep 7 kunnen naar het toilet gaan bij de
We willen u kennis laten maken met
klapdeuren in de hal.
- de 21-eeuwse vaardigheden
- de methode Top Ondernemers
hoesten of niezen: bij voorkeur in de elleboog
- het thematisch werken / proces binnen de
i.p.v. in je hand en gebruik na het niezen altijd een
groep
papieren handdoekje en gooi dat na gebruik
- het vergaren van kennis a.d.h.v. de
meteen in de prullenbak.
leerlingdoelen
- de kennisverwerving
Het dagelijks schoonhouden van de toiletten en
- de diverse vormen van verwerkingen
deurklinken door het schoonmaakbedrijf.
- de toetsing en rapportage
- de reacties van de kinderen (gericht op
het ontwikkelingsmateriaal in de onderbouw
het vergroten van hun rol bij hun eigen
regelmatig (minstens 2 x per jaar) schoonmaken.
onderwijs)
- de veranderende rol van de leerkrachten
de toetsenborden, de rugleuningen van de
stoeltjes en de tafelbladen regelmatig
schoonmaken.
Bovenstaande handelingen kunnen ons
ondersteunen om ervoor te zorgen dat kinderen
en collega’s niet ziek worden.
Laten we er met elkaar op letten. Dank voor uw
bijdrage.
Scholen op de kaart
Wilt u onze visie en/of een groot aantal
kengetallen over de Bosbeekschool bekijken of
deze vergelijken met een buurtschool, dan kunt u
dat altijd doen via www.scholen op de kaart.
Scholen op de kaart is ook een mooie site voor

Ook zijn we dit schooljaar gestart met Taalactief 4,
onze vernieuwde taalmethode. Graag willen wij u
kennis laten maken met deze methode, de
werkwijze en onze eerste bevindingen.

Er wordt een informatiemarkt ingericht, zodat u
de materialen van beide methodes goed kunt
bekijken.
U bent van harte welkom op deze
ouderbijeenkomst. Een mooie gelegenheid om
samen te praten over ons ‘huidig en toekomstig
onderwijs’. Zet u 17 januari 2019 alvast in uw
agenda!
Nieuws vanuit de MR
U ontvangt binnenkort een extra nieuwsbrief
vanuit de MR, met als inhoud:
- TSO update
- Dagelijkse gang van zaken
- Stichting Vrienden van de Bosbeekschool
- Het werven van vrijwilligers in dienst bij
Partou
- TSO informatieavond d.d. 4 februari 2019
Vanuit het team
Pepernotenverkoop in groep 1-2 b
Op maandag 3 december hebben de kinderen
heerlijke pepernoten gebakken. Ze waren prima
gelukt maar tóch hebben de kinderen er niks van
geproefd, zij werden namelijk meteen in zakjes
gedaan voor de verkoop. ‘s Middags na schooltijd
konden de pepernoten gekocht worden voor 1
euro per zakje! Pepernotenbakkerij Bosbeek heeft
er 41 euro mee verdiend. De opbrengst wordt
toegevoegd aan het al gespaarde geld voor een
net over de voetbalkooi. Dank daarvoor lieve
ouders van 1-2 b!

Sinterklaas weer op bezoek bij ons op school…
Wat was het weer een schitterend feest. Sint en al
zijn Pieten werden feestelijk ontvangen op de
Bosbeekschool. We krijgen ook heel veel positieve
reacties van de kinderen en de ouders. Dank u wel
Sinterklaas en tot volgend jaar!
Hieronder ziet u nog een mooi beeldverslag van
deze feestelijke dag…

De voorstelling van groep 3A start om 17.45 uur.
Groep 4 & 5 gaan samen met de ouders van groep
3A naar deze voorstelling kijken.
De voorstelling van groep 3B start om 18.30 uur.
De kleutergroepen gaan samen met de ouders van
groep 3B ook naar deze voorstelling kijken.
De broertjes en zusjes van de kinderen uit groep 3
komen ’s morgens naar de generale repetitie
kijken. ’s Avonds blijven zij bij hun eigen groep.
Belangrijk:
 Uiterlijk woensdag 19 december
meenemen bord, bestek, beker, soepkom
in een tasje (voorzien van naam).
 Op donderdag 20 december kunt u vanaf
16.45 uur de gerechtjes voor het
kerstdiner in de klas brengen.
 Bij regen vervalt de kerstsamenzang (u
wordt dan op de hoogte gebracht via
Parro) en zijn de kinderen vanaf 17.30 uur
welkom in de klas.
 De Kerst’borrel’ voor de ouders wordt bij
regen verplaatst naar de hal.
Kerst 2018

We vieren op donderdag 20 december met elkaar
het kerstfeest. Vanaf 17.00 uur verzamelen wij
allemaal op het schoolplein. Samen met elkaar
zullen we een aantal kerstliederen zingen. Om
17.30 uur vertrekken de kinderen naar de klas om
daar te gaan genieten van een heerlijk kerstdiner.
De ouders zijn van harte uitgenodigd om met
elkaar op het schoolplein onder het genot van
erwtensoep en/of een glaasje glühwein de
Kerstvakantie in te luiden. Wij verzorgen de
erwtensoep en de glühwein, maar voelt u zich vrij
om ook wat lekkers mee te nemen en met elkaar
te delen. Om 19.00 uur mogen alle kinderen weer
opgehaald worden uit de klas.

Naschoolse lessen Bricks Challenge van Young
Engineers! (technisch lego)
Lijkt het je leuk om de naschoolse lessen te gaan
volgen waarin elke les weer iets anders gebouwd
gaat worden met technisch LEGO? Geef je dan op
voor de naschoolse lessen via de onderstaande
link: www.haarlem.youngeng.nl/bricks-challengebosbeekschool.
Graag voor 11-01-2019 aanmelden.
Let op: er zijn verschillende data voor de
kinderen uit de groepen 3 t/m 6 en voor de groep
kinderen uit7/8

De groepen 3 geven een kerstvoorstelling voor
hun ouders en familieleden in het speellokaal. De
voorstelling “Echt iets voor Kerstmis” hebben de
kinderen in ruim twee weken ingestudeerd.

- 6 naschoolse lessen van de Bricks Challenge
- Kinderen van groep 3 t/m 8 van de
Bosbeekschool
- TSO-lokaal in de school
- Vrijdagmiddag van 12:30 t/m 13:45
- maximaal 16 kinderen per groep.

-

-

Uit de groepen 3 t/m 6 zijn er nu 12
kinderen en uit 7/8 zijn er 6. In beide
groepen is dus nog plek.
Data: Groep 3 t/m 6 is op 25-1, 1-2, 8-2,
1-3, 8-3 en 15-3.
Data: Groep 7/8 is op 1-3, 8-3, 15-3, 22-3,
29-3 en 5-4.
Kosten: 72,- per kind

Young Engineers Haarlem
Contactpersoon: Ka Chun Lai
Telefoonnummer: 06-14855307 E-mailadres:
kachun@youngeng.nl
Website: www.haarlem.youngeng.nl

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 21 december 2018

