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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Wat fijn…het mooie weer komt er weer aan! De ouderwetse voorjaarsschoonmaak, die toch ook een
beetje bij dit weer past, gaan we ook op school inzetten. Onze buren van Lotus komen vanaf deze
week één keer per week het buitenterrein voor ons onderhouden (onkruid wieden, zwerfvuil opruimen
en vegen). Daar zijn we natuurlijk weer enorm blij mee! Als het weer het toelaat zullen zij ook in de
meivakantie het schoolplein voorzien van de laatste verflaag. De leerlingen van groep 7 gaan één
keer per week meehelpen om de dieren bij Lotus te helpen verzorgen. Thijs en Justin mochten het
spits afbijten en kwamen ontzettend enthousiast terug na een uurtje helpen.
Er zijn vragen over de besteding van het schoolreisgeld en de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad
legt een keer per jaar tijdens de jaarvergadering financiële verantwoording af. In deze vergaderingen
maken zij inzichtelijk hoe de vrijwillige ouderbijdrage besteed is. Alle feesten, ondersteuning bij
sportactiviteiten, het zomerfeest, het kookbudget, bijdrage aan het eindkamp, afscheidscadeau groep
8 leerlingen, de koffieochtenden en een lief & leed potje zijn enkele voorbeelden van hoe het geld
uitgegeven wordt.
Het geld dat we van u vragen voor het schoolreisje wordt volledig besteed. Vervoer is vaak een hoge
kostenpost. We zijn altijd op zoek naar leuke bestemmingen en maken daarbij veelal gebruik van
combinatiepakketten (vervoer, entree en lunch) om de kosten zo laag mogelijk te houden. Hopelijk
hebben we de vragen omtrent de betalingen hiermee beantwoord.
En nu we het toch over geld hebben… Vorige week heeft u een brief gekregen over de Rabobank
fietstocht. Vorig jaar hebben we hier met een klein groepje ouders en collega’s aan deelgenomen. Een
hele leuke dag, prima organisatie en…het leverde een mooi bedrag voor de ouderraad op. En zoals u
weet…dat gaat dan weer naar al onze leerlingen die hierdoor kunnen genieten van een heel mooi
zomerfeest. We hopen dat u zich allemaal opgeeft! Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u
terecht bij Karin van Bemmelen, voorzitter van de ouderraad.
De ouderraad is van onschatbare waarde voor ons IKC, we zijn ontzettend blij met hun ondersteuning
en enthousiasme bij alle leuke activiteiten voor onze leerlingen. Er zijn (helaas) een aantal ouders die
afscheid gaan nemen omdat hun kinderen van school gaan. Wilt u aansluiten bij dit leuke team? U
bent van harte welkom.…ook hiervoor verwijs ik u graag naar Karin. En op de aanstaande
koffieochtend op 22 mei kunt u natuurlijk ook gezellig een kop thee of koffie komen drinken en dan uw
vragen stellen.
Mocht ik u niet meer spreken…geniet van een heerlijke vakantie en we zien elkaar weer op 14 mei!
Met vriendelijke groet,
Jojanneke van Poecke

Nieuwe leerlingen
Lucca Hartman is bij ons op school gekomen in groep 6/7B van juf Fiona en juf Annelies en
na de meivakantie zullen Michelle Lanfermeijer, in groep 4/5 van juf Linda en juf Annelies en
Glenn Winter en Jay’nillio Willems, in groep 3 van juf Mariëlle en juf Wilma óók bij ons op school
komen. Wij heten deze kinderen van harte welkom op De Boekanier.

Schoolvoetbaltoernooi 2018
De leerlingen van De Boekanier zijn met het schoolvoetbaltoernooi tot en met de kwartfinale
gekomen. We hebben met plezier meegedaan en dat is natuurlijk het aller belangrijkste.
Begeleid(-st)ers en kledingverzorg(-st)ers:
BEDANKT voor jullie inzet NAMENS HET TEAM VAN DE BOEKANIER!
Namens de schoolvoetbalcoördinator Harry van der Burg.
Foto’s en commentaar staan op onze website.

Fietsexamen

Leerlingen van de groepen 7 hebben woensdag 11 april jl. hun praktisch verkeersexamen
(fietsexamen) af moeten leggen. Ze hebben allemaal hun best gedaan!
Het theoretisch examen hebben de leerlingen19 april jl. afgelegd.

Koningsspelen
Donderdag 26 april a.s. heeft elke groep een eigen dagprogramma i.v.m. de komende KONINGSDAG
waarbij alle groepen in ieder geval spelletjes in de gymzaal gaan doen. Dus denkt u alstublieft aan de
gymkleding!
Wanneer de kinderen dat leuk vinden, mogen ze in oranje-stijl naar school komen. We gaan er een
gezellige feestdag van maken!

Zwemmen
- Zaterdag 19 mei a.s. is De Boekanier ‘school van de week’. Leerlingen mogen dan met
korting, nl. voor € 1,75 komen zwemmen in zwembad de Heerenduinen vanaf 12.00 uur.
Kinderen zonder diploma krijgen echter alleen toegang onder begeleiding van een betalende
volwassene.
Leerlingen ontvangen in de week van 14 mei a.s., via school de kortingskaart.
- Dinsdag 22 mei doen de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 voor de laatste keer dit schooljaar,
mee aan ‘Swimming’s cool’. Denkt u aan de zwemkleding voor die dag!
Het is voor de leerlingen een bijzonder privilege dat zij nog zwemles krijgen in de bovenbouw.
Wanneer leerlingen geen zwemkleding meenemen voor die dag, dan kunnen zij ook niet mee
doen met de zwemles!

Schoolbusvervoer aanvragen
Schoolbusvervoer (of busvergoeding) moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden.
Dit moet ruim voor het begin van het nieuwe schooljaar (vóór 1 juni).
Kinderen tot 9 jaar en verder dan 6 km. van de school wonend, hebben recht op schoolbusvervoer.
(Wordt een kind voor 1 augustus 9 jaar, dan heeft hij/zij geen recht meer op dit vervoer.)
U kunt het aanvraagformulier downloaden van de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl
Of u kunt het formulier ophalen bij de receptie van de gemeente Velsen.
Ook kunt u het aanvraagformulier leerlingenvervoer 2018-2019 via uw digiD op de website van de
gemeente Velsen invullen, www.velsen.nl/digitaal loket/ producten en diensten / aanvraagformulier
leerlingenvervoer 2018-2019.
Indien u vragen heeft kunt u naar het volgende emailadres mailen: leerlingenvervoer@velsen.nl

Leefstijl - Lekker gezond
We starten 28 mei met het laatste leefstijlthema van dit jaar: Lekker gezond.
In dit thema staan gezondheidsvaardigheden centraal. We besteden daarbij aandacht aan het belang
van persoonlijke hygiëne, van voldoende beweging en een verantwoord voedingspatroon. In hogere
groepen komen risico’s van alcohol, drugs en tabak aan de orde, en wordt aandacht besteed aan
veranderingen in de pubertijd.
Door aan gezondheidsvaardigheden aandacht te besteden ontwikkelen kinderen lichaamsbewustzijn:
ze raken vertrouwd met hun eigen lichaam. Zo krijgen ze meer waardering voor het eigen lijf en zullen
ze beter voor zichzelf leren zorgen.
Persoonlijke hygiëne is nauw verbonden met een gezond gevoel van zelfvertrouwen en een prettige
sociale omgang met anderen. Een onverzorgd uiterlijk of onprettige lichaamsgeur kan afstotend zijn
voor anderen en een belemmering vormen voor sociale contacten.
Niet alleen om gezondheidsredenen, maar ook voor de sociale acceptatie is het daarom van belang
dat kinderen persoonlijke hygiëne leren. Voor het ene kind is dat gemakkelijker dan voor het andere.
Wij hebben een paar tips:
Douche minimaal 3x per week.
Laat uw kind na elke maaltijd de tanden poetsen.
Geef kinderen elke dag schone kleren aan.
Laat uw kind na elk toiletgebruik de handen wassen.
We eten vaak te veel, te zoet en te vet. Daarnaast bewegen we meestal te weinig in verhouding tot de
hoeveelheid voedsel die we tot ons nemen. Daarom is gevarieerd eten in combinatie met voldoende
beweging zo belangrijk.
Voldoende beweging houdt gezond:
Laat uw kind na schooltijd minimaal een uur buitenspelen.
Doe aan sport. Geef uw kind via de Sportpas op voor een kennismaking met diverse sporten na
schooltijd voor een gereduceerd tarief.
Het meest belangrijk is dat u hét voorbeeld bent voor uw kind.
Wij hopen dat we samen met u via het thema lekker gezond de kinderen een gezonde, sportieve
boodschap mee kunnen geven, waardoor ze (nog) beter in hun vel gaan zitten.

Studiedag
U heeft het al vaker in de nieuwsbrief kunnen lezen, maar ter herinnering laten we u nog even weten
dat alle leerlingen maandag 4 juni a.s. vrij zijn van school i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten.

Groeps-/leerlingbesprekingen
In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de komende groeps-/leerlingbesprekingen.
Bij de belangrijke data vindt u nogmaals de datum waarop de groep van uw kind wordt besproken en
uw kind vrij zal zijn.

Te koop:
Er zijn op school enkele grote, stevige, verrijdbare computertafels (€ 10,- per stuk) en nog enkele
computerschermen (€ 5,-- per stuk) te koop. U kunt hiervoor bij Miranda, onze conciërge, terecht.

Bericht vanuit de OR (IKC Ouderraad)
- Zondag 10 juni 2018 willen we weer meedoen met de RABO-fietsdag.
Als OR van de school kunnen we, met voldoende kandidaten, een behoorlijk bedrag bij elkaar fietsen.
U heeft dit bericht ontvangen over deze dag, met de nodige informatie, via de ouderraad.
- U bent van harte welkom op de komende koffie-/theeochtend op 22 mei a.s. om 8.30 uur.
Er is dan ook gelegenheid om vragen te stellen aan de ouderraadsleden, bijv. omtrent over de RABOfietsdag.
- Er is een kleine wijziging gebracht in het ophalen van oud-papier. Kinderen krijgen bij het
inbrengen van een volle tas oud-papier geen lootje, maar een kleine attentie van de leden van de OR.
De eerstvolgende datum voor het inleveren is 22 mei a.s. (gelijk met de koffieochtend!).

Bericht vanuit de Medezeggenschapsraad
Kandidaten gezocht voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Medio 2018 ontstaan binnen de GMR, door het uittreden van twee leden vacatures. Wij zijn op zoek
naar een kandidaat voor zowel de ouder- als de personeelsgeleding.
Bent u enthousiast en gedreven, bereid tot samenwerking, een goede luisteraar en een ouder of
personeelslid, dan zijn we op zoek naar u! De GMR is het overlegorgaan waarin vier ouders en vier
personeelsleden mee kunnen denken en praten over het schooloverstijgende beleid van de Stichting,
zoals dit door het bestuur uiteen wordt gezet. Enkele voorbeelden hiervan zijn het financieel beleid en
de inzet van het personeel binnen de stichting (formatieplan). Van een kandidaat wordt verwacht dat
hij of zij bereid is voor een periode van drie jaar zitting te nemen in de GMR. Er wordt 8x per jaar
vergaderd en je bent 2x per jaar bij een MR-vergadering aanwezig. Je hoeft niet overal al kennis van
te hebben, maar staat wel open voor het opdoen van de materie, eventueel door het volgen van een
cursusavond. GMR-leden denken en praten mee over het schooloverstijgend en gemeenschappelijk
beleid van de Stichting. Tegelijkertijd is een GMR-lid ook voldoende op de hoogte van wat er op het
niveau van de school speelt of kan spelen.
Waarom zou je je verkiesbaar stellen? Omdat je je kan inzetten voor de scholen, ouders en leerlingen
en omdat je invloed kan uitoefenen op het beleid van de Stichting. GMR-leden worden gekozen door
de Medezeggenschapsraden van de 16 aangesloten scholen. Een kandidaat hoeft geen MR-lid te zijn,
maar dit mag wel. Je dient wel als personeelslid verbonden te zijn aan Stichting OPO IJmond óf ouder
te zijn van (een) kind(eren) op één van de scholen binnen OPO IJmond.
Tegenover het GMR-lidmaatschap staat een kleine vergoeding. Voor personeelsleden zijn afspraken
vastgelegd over de tijdsbesteding.
Ouders of personeelsleden die zich voor de GMR kandidaat willen stellen kunnen zich tot 16 mei 2018
per e-mail aanmelden bij het secretariaat: Esther Demarteau, gmrsopoij@gmail.com
Indien u behoefte hebt aan meer informatie kunt u contact opnemen met GMR-voorzitter Karin
Behrendt, karin.behrendt@de-zeester.nl

Informatie over de OPR (Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband)
Wat doet de OPR? De OPR heeft volgens de wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar
instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het SWV. In dit plan staan afspraken over de
manier waarop alle leerlingen in het Samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende
ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. De OPR volgt ook de voortgang van het
Ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke thema's in passend onderwijs en helpt bewaken of
de doelen die het SWV heeft gesteld worden gehaald. Daarom komt de OPR van SWV minimaal vijf
keer jaar bij elkaar. Passend Onderwijs IJmond heeft een ondersteuningsplanraad (OPR) bestaande
uit twaalf personen. Zes daarvan zijn afgevaardigd vanuit het personeel op de aangesloten scholen,
zes vanuit de ouders. Het Samenwerkingsverband is voor de zetelverdeling opgedeeld in vijf
kiesgroepen op grond van geografische ligging, bestuursgrootte en leerlingaantallen. Het S(B)O heeft
een eigen kiesgroep. Deze zes kiesgroepen kiezen elk een ouder en een personeelslid als
afvaardiging. Op dit moment is er nog een vacature voor de personeelsgeleding van het SBO.
Vertegenwoordigster van de oudergeleding van het SBO is Talitha van Iterson. Zij is tevens de
voorzitter van de OPR.
Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond heeft een eigen website met veel informatie
rond passend onderwijs. https://passendonderwijsijmond.nl/
Heeft u naar aanleiding van deze brief of een bezoek aan de website nog vragen of opmerkingen? De
OPR is te bereiken via: info@passendonderwijsijmond.nl.

Belangrijke data
Donderdag 26 april
27 april t/m 13 mei
Zaterdag 19 mei
Dinsdag 22 mei
Dinsdag 22 mei
Maandag 28 mei
Dinsdag 29 mei
Dinsdag 29 mei
Maandag 4 juni
Dinsdag 19 juni
Ma. t/m wo. 18 t/m 20 juni
Do.+ vrij. 21 en 22 juni
Zondag
10 juni
Maandag 25 juni
Dinsdag 26 juni
Vrijdag
29 juni
Maandag 2 juli
Dinsdag
3 juli
Vrijdag
6 juli

- Koningsspelen
- Meivakantie
- Boekanier ‘School vd week’ = zwemmen met korting
- Gezellig O.R. koffie-/thee-uurtje in de aula van de school
- ‘Swimming’s cool’ voor leerlingen uit gr. 5 t/m 8
- Start laatste Leefstijl-thema: ‘lekker gezond’
- schoolreisje onderbouw – gr. 3 t/m 5
- schoolreisje bovenbouw – gr. 6 en 7
- studiedag, alle leerlingen zijn dan vrij
- i.v.m. groepsbespreking zijn de leerlingen van juf Wilma vrij
- eindkamp gr. 8 leerlingen
- leerlingen groepen 8 vrij
- RABO-fietsdag
- i.v.m. groepsbespreking zijn de leerlingen van juf Fiona vrij
- idem, leerlingen van juf Amy vrij
- idem, leerlingen meester Cor vrij
- idem, leerlingen juf Linda vrij
- idem, leerlingen juf Jolanda vrij
- idem, leerlingen juf Kim vrij.

Wanneer uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer wijzigt, moet u dit zelf in uw
digiDUIF-account aanpassen!! Vergeet dit niet, want u krijgt belangrijke informatie
anders misschien niet op tijd.

Vakantieoverzicht schooljaar 2017-2018
Meivakantie
27-04-2018 t/m 13-05-2018
2e Pinksterdag 21-05-2018
Zomervakantie 21-07-2018 t/m 02-09-2018
N.B. Indien uw werkgever een verplicht vakantierooster hanteert en u dus buiten de schoolvakantie
weg zou moeten, dient u dit tijdig schriftelijk aan te vragen bij de directie van de school.
Hiervoor zijn speciale formulieren verkrijgbaar bij de administratie.
De aanvraag moet altijd voorzien zijn van een verklaring van de werkgever.
Er moet altijd een formulier worden ingevuld, zelfs voor een halve dag verlof.

Vakantieoverzicht schooljaar 2018-2019 (=
Herfstvakantie
20-10 t/m 28-10 2018
Kerstvakantie
22-12 t/m 06-01-2019
Voorjaarsvak.
16-02 t/m 24-02
Meivakantie
20-04 t/m 05-05
Hemelvaart
30-05 t/m 31-05
2e Pinksterdag
10-06
Zomervakantie
13-07 t/m 25-08.

aankomend schooljaar!)

