Nummer 9 /datum: 06-12-2019
Kalender
09-12 Rots en Watertraining in het speellokaal
aanvang 15.30 uur
10-12 MR vergadering aanvang 19.30 uur
11-12 Kunstklas
12-12 Groep 8 op bezoek bij het Mendelcollege
12-12 voorstelling groepen 7 (juf Aga) in het
speellokaal
13-12 kennismakingsles: technisch LEGO voor de
groepen 1 t/m 8 (wordt een na-schoolse activiteit)
16-12 Rots en Watertraining in het speellokaal
aanvang 15.30 uur
17-12 Groep 8 op bezoek bij het Ichthus College
18-12 Kunstklas
18-12 ouderavond groep 7A aanvang 19.30 uur
19-12 Kerstviering 17.00 uur – 19.00 uur
20-12 Kerstvakantie (vanaf 12.15 uur zijn alle
kinderen vrij!)
20-12 training schaken
02-01 dubbel 6kamp
03-01 dubbel 6kamp
06-01 1e schooldag in het jaar 2020.
06-01 kennismakingsochtend voor nieuwe ouders
van 09.00 uur – 10.00 uur
Vanuit de directie
Sint 2019: Het was weer een supergezellig feest!

Sinterklaas en zijn Pieten hebben genoten van het
bezoek aan de Bosbeekschool. Wat een gezellig
feest! De aankomst in de tuk tuk was speciaal en
het ontvangst op het schoolplein was weer een
muzikale happening. Alle kinderen hebben een
cadeautje gehad van Sinterklaas en ook de sfeer in
de groepen 5 t/m 8 was supergezellig. Ik dank alle
hulpouders voor de ondersteuning. We hebben
met Sinterklaas afgesproken dat hij ook volgend
jaar weer een bezoekje brengt aan onze
fantastische school.
Audit 2 december
2 december jl. stond in het teken van de audit,
waarbij collega directeuren en schoolleiders
hebben gekeken naar onze basiskwaliteit. Ook zijn
er die dag gesprekken gevoerd met ouders,
teamleden en de Leerlingenraad.
Hieronder volgen een paar uitkomsten:
- Er heerst een fijne sfeer in school
- Kinderen voelen zich veilig
- Er staat een team dat samen in
ontwikkeling is
- We zijn een fijne school die modern
onderwijs biedt en zich toekomstgericht
ontwikkelt. Dat vraagt ook om een
duidelijke communicatie.
- Eigenaarschap van kinderen bij hun eigen
onderwijs kan echt nog vergroot worden.
- Ons onderwijs is nog teveel leerkracht
gestuurd.
- Het aanbod op het gebied van digitale
geletterdheid (o.a. leren programmeren)
is in ontwikkeling.

-

-

Zo ook het aanbod voor de kinderen die
makkelijk kunnen leren en op dat gebied
wat meer uitdaging nodig hebben.
We sluiten steeds beter aan bij de
onderwijsbehoeften van de kinderen
(differentiatie op minstens drie niveaus
binnen de groep)
Er is vertrouwen vanuit de ouders voor de
school en het schoolteam, en als er wat is,
is dat altijd bespreekbaar.
Het onderwijs is voor ouders goed te
volgen.

GGD flits:

GGDflits Iedereen is wel eens bang
Iedereen is wel eens bang. Angsten horen nu
eenmaal bij het leven van zowel kleine als grote
mensen. Het ervaren van nare gevoelens hoort bij
het opgroeien. Kinderen kunnen bang zijn
Sinterklaas en Piet ,voor het donker, om alleen
naar boven te gaan, om alleen thuis te zijn, wat er
allemaal kan gebeuren, wat er gebeurt in de
wereld enzovoort.
Wij kunnen altijd ons onderwijs verbeteren en dat Heel vaak overwinnen kinderen (met begrip en
doen wij stap voor stap. Daarnaast is en blijft het geduld van hun ouders) hun angsten zelf. Soms
echter blijkt er een hevige angst voor iets te zijn
belangrijk om kritisch te blijven kijken naar de
dingen die we doen en/of we die ook goed doen. ontstaan.
Ik dank de ouders, de Leerlingenraad en het team Lees hier meer wat u kunt doen bij hevige angsten
voor hun tijd en inbreng.
en hoe u met “gewone” angsten om kunt gaan.
Vanuit het team:
Zeskamp
Wat hebben wij toch veel sportieve kinderen op
school zitten. Maar liefst 90 leerlingen hebben
zich opgegeven voor de zeskamp in de
kerstvakantie en voor ieder team zijn er ook nog
eens voldoende begeleiders die zich aangemeld
hebben. Geweldig! Nu maar hopen dat alle 9
teams mee kunnen doen. Dit is afhankelijk van
hoeveel teams andere scholen inschrijven.
In de laatste week voor de kerstvakantie is het
speelschema bekend.
Schaken
Onze school doet al jaren succesvol mee aan
verschillende schaaktoernooien. En ook dit jaar
bieden twee vaders de mogelijkheid om op
vrijdagmiddag op school te oefenen en
strategische zetten uit te denken om goed
voorbereid te zijn. Inschrijven kan nog tot en met
dinsdag 10 december. De leerlingen hebben reeds
een inschrijfformulier mee naar huis gekregen; het
gaat om het scholentoernooi op 2 februari en het
gezellige Tata Steel simultaan toernooi op 15
januari.

Zorgen over de angst van uw kind? Het is altijd
mogelijk een afspraak te maken met de
jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan
de school van uw kind. Dit kan via Frontoffice JGZ
023- 7891777 op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur
en 13.00 – 17.00 uur.
Naschoolse lessen bouwen met Kid K’nex en
technisch LEGO

Vorig schooljaar hebben wij een aantal naschoolse
lessen van de ‘Bricks Challenge’ op school
gegeven. Dit schooljaar gaan wij wederom
naschoolse lessen met technisch LEGO geven aan
de kinderen uit groep 3 t/m 8. We gaan dit keer
andere modellen bouwen dan vorig schooljaar dus
de kinderen die toen hebben deelgenomen,
kunnen opnieuw deelnemen! Vanaf dit schooljaar
hebben wij ook naschoolse lessen voor kleuters.
Tijdens de ‘Big Builders’ gaan de kinderen aan de
slag met het bouwen met Kid K’nex.
Lijk het je leuk om aan de naschoolse lessen deel
te nemen waarin we elke les weer iets anders
gaan bouwen met Kid K’nex of technisch LEGO?
Geef je dan op voor de naschoolse lessen via de
onderstaande link:

www.haarlem.youngeng.nl/naschoolse-lessenbosbeekschool/
Wat: 6 naschoolse lessen van de Big Builders
Wie: kinderen van groep 1/2 van de
Bosbeekschool
Waar: n.t.b. lokaal in de school
Dag en tijd: vrijdagmiddag van 12:30 - 13:15 uur
(maximaal 12 kinderen per groep)
Data: 10-1, 17-1, 24-1, 31-1, 7-2 en 14-2
Kosten: 60,- per kind
Wat: 6 naschoolse lessen van de Bricks Challenge
Wie: kinderen van groep 3 t/m 8 van de
Bosbeekschool
Waar: n.t.b. lokaal in de school
Dag en tijd: vrijdagmiddag van 12:30 - 13:45 uur
(maximaal 16 kinderen per groep, bij meer
aanmeldingen wordt er gekeken of er nog een 2e
groep kan worden gestart)
Data: 10-1, 17-1, 24-1, 31-1, 7-2 en 14-2
Kosten: 75,- per kind
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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
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
De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 20-12-2019.

