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Voorwoord
Vanaf deze plek willen wij allemaal Jerro uit de groep van juf Martha heel veel beterschap wensen!
We missen je en we hopen dat je snel weer op school bent. Vrolijk rondrennend en geen last meer
van je gebroken been… Een nieuwe nieuwsbrief met weer heel veel belangrijke informatie, we zitten
niet stil op school! Veel leesplezier en mocht u ergens nog vragen over hebben, u weet ons vast te
vinden.

Nieuwe leerlingen
Er zijn bij ons op school 3 nieuwe kinderen gekomen.:
Floris Rong, in de groep van juf Wilma en meester Frank, Lucas Rong in de groep van juf Annelies en
meester Cor en Robby Weening in de groep van juf Inge en juf Kim.
We wensen ook deze kinderen een fijne schooltijd op De Boekanier toe.

Nieuws via digiDuif/ nieuwsbrief/ website/brieven:
Het is van groot belang dat u als ouder/verzorger het nieuws van school goed leest.
Wanneer nieuws gevolgen heeft voor u of uw kind, bijv. betreffende busvervoer of kinderopvang,
moet u dit zelf regelen. Daar bent u dan zelf verantwoordelijk voor.

Leefstijl
Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden.
Wij informeerden u onlangs over het feit dat wij gestart zijn met het eerste thema
waarin de sfeer in de groep centraal stond.
Maandag 10 oktober jl. ging thema 2 van start: Praten en luisteren. Dit thema gaat over communicatie:
over praten, luisteren en stil zijn. Allemaal vaardigheden die kinderen gaandeweg leren. Volwassenen
kunnen daarin het goede voorbeeld geven. Zo leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk
kan zijn als zelf iets vertellen.

EU- Schoolfruit
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten in de klas. Deelnemende scholen
ontvangen 20 weken gratis schoolfruit voor alle leerlingen. Uitkomst van de loting: onze school is
(weer) ingeloot en neemt deel aan het Europese Schoolfruit-programma! Dit betekent dat wij in de
week van 07 november 2016 20 weken lang voor elke leerling, voor drie dagen per week, gratis
verschillende soorten fruit/groente verstrekken. De gratis verstrekkingen lopen tot en met week 15,
donderdag 13 april 2017.
Het aanbod wisselt per week/periode van oogst. Dit initiatief wordt gesponsord door de Europese Unie
en door de leveranciers uit de groente-en fruitsector.
Het programma wordt ondersteund door Stichting Voedingscentrum Nederland. U kunt hierover meer
lezen op de website www.euschoolfruit.nl.

Opgeknapt schoolplein
Met de sponsorloop werd het plan gestart om ons schoolplein mooi en uitdagend voor de leerlingen te
maken.
Inmiddels is er al heel veel werk verricht om het schoolplein helemaal áf te maken.
Onze speciale dank gaat uit naar de fa. multimate, naar de mensen van de Lotuz-groep en naar de
behulpzame ouders! We zijn nog niet klaar, maar het begint ergens op te lijken.

Kinderboekenweek (KBW) 5 t/m 16 oktober 2016
Een verslag over het verloop van de kinderboekenweek met foto’s van de enthousiaste
voorlees-grootouders en van de tentoonstelling kunt u vinden op onze website.

Eindonderzoek groepen 8
De psychologisch eindonderzoeken staan gepland op donderdag 3 november a.s.
Wij willen u met klem verzoeken op deze dagen geen afspraken te maken met
bijv. artsen, therapeuten e.d.
Dit geldt ook voor het drempelonderzoek op maandag 28 en dinsdag 29 november 2016.

Terugblik Boekaniersdag
Vrijdag 30 september jl. hebben alle kinderen van
onze school meegedaan met de Boekaniersdag.
Deze dag zijn we met z’n allen naar de Kennemerduinen
geweest en hebben allerlei leuke activiteiten met elkaar
ondernomen.
De leerlingen van de onderbouw zijn ’s morgens eerst op speurtocht geweest in de speeltuin in
Santpoort.

Betaling schoolreisje/eindkamp/boekaniersdag
Binnenkort ontvangt u een brief omtrent de betaling van het schoolreisje en het eindkamp.
Hieronder vindt u alvast de te betalen bedragen met het bijbehorende bankrekeningnummer.
- De kosten voor het schoolreisje voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 7, d.d. 18 mei 2017, zijn
€ 40,- inclusief de boekaniersdag.
- De kosten voor het eindkamp, voor de groep 8 leerlingen, d.d. 3 t/m 5 juli 2017 zijn
€ 100,--, inclusief de boekaniersdag.
Het bankrekeningnummer voor beide uitjes is: NL38RABO0388058250 t.n.v. De Boekanier. (Vermeld
bij het overmaken altijd de naam en de groep van uw kind, a.u.b.!)

Gevraagd
Een leerling uit groep 6 is haar rugzakje (met opdruk van ‘Frozen’) kwijt.
Heeft uw kind deze rugzak per abuis van school mee naar huis genomen, of heeft u of uw kind zo’n
rugtas bij de school gevonden, wilt u deze tas dan a.u.b. mee naar school geven, zodat deze weer bij
de rechtmatige eigenaar terugkomt.

Schoolfoto’s
Even ter herinnering: Bent u nog niet naar foto Michel, Lange Nieuwstraat 785 te IJmuiden
geweest om de schoolfoto’s van uw kind op te halen, dan kan dat natuurlijk alsnog.
Een standaard set (groepsfoto, portretfoto en pasfoto’s) kost u slecht € 10,--.
En wilt u een foto extra bestellen, dan kan dat ook meteen.

Waarschuwing namens de adviseur van Kind en VerkeerVeilig Verkeer
Nu de dagen korter worden, is het tijd om de fietsverlichting weer eens na te kijken en in orde te
maken. Van uw eigen fiets én van de fiets van uw kind(eren). Goede verlichting en reflectie op de fiets
zijn van levensbelang. Want alleen wanneer andere verkeersdeelnemers jou kunnen zien, kunnen ze
rekening met je houden.
Naast fietsverlichting kan ook kleding ervoor zorgen dat je zichtbaar bent als fietser. Een
lichtgekleurde jas valt beter op in het donker dan een zwarte. Helemaal mooi is het als er
reflecterende strepen op een jas zitten. Iets om aan te denken als uw kind ’s morgens de deur uitgaat.

Vanuit de ouderraad:
Luizencontrole
Op de maandag of dinsdag na elke vakantie zullen leden van de OR de leerlingen controleren op
hoofdluis.
O.R.-vergaderingen
De vergaderingen van de O.R. zijn dit schooljaar op elke 1e dinsdag van de maand gepland (valt dit in
de vakantie, dan wordt het een week verschoven) én openbaar, dat betekent, dat iedereen welkom is.
Echter het bestuur van de oudervereniging vindt het plezierig wanneer u dat van te voren even meldt
bij een van de ouderraadsleden
Mocht u een agendapunt willen inbrengen, dan kan dat ook op deze manier.
Inzamelingsacties
Jaarlijks wijzen we u erop dat De Boekanier meedoet aan een aantal milieuvriendelijke
inzamelingsacties, te weten lege batterijen en oud papier.
 Batterijen
Batterijen kunnen worden ingeleverd op De Boekanier. De ton voor de batterijen staat bij de
hoofdingang. Stibat haalt de batterijen op.
De school spaart hiermee punten, waarvoor spelmateriaal gekozen kan worden.
(N.B.: Stop 10 lege batterijen in een zakje met uw naam en adres en maak kans op een prijs.)
 Oud papier
De Boekanier zamelt ook oud papier in.
In de containerruimte staan twee blauwe papiercontainers. Deze worden elke 14-dagen geleegd.
Hiervoor wordt nog altijd een bedragje per kilo betaald.
De opbrengst gaat naar de Ouderraad, die het geld gebruikt voor diverse activiteiten in de school.
Dus: Spaar met ons mee. U dient hiermee behalve de school, ook het milieu!!
Vrijdag 28 oktober jl. werd de kinderkleding en speelgoedbeurs door de ouderraad gerealiseerd. De
opkomst was groots! Bedankt voor ieders belangstelling.

De aankomende jaarvergadering op dinsdag 1 november a.s. om 19.45 uur willen wij ook graag
even onder uw aandacht brengen. De inloop is om 19.30 uur met koffie/thee en taart! Uw kind heeft
de uitnodiging hiervoor al mee naar huis. Wilt u s.v.p. het antwoordstrookje z.s.m. ingevuld weer mee
teruggeven naar school? Dan weten wij hoeveel taart wij moeten bestellen!

Een van de nieuwe dingen die de ouderraad, in het kader van ouderparticipatie, wil lanceren dit
schooljaar is: het koffie/thee-inloopmoment voor (groot-)ouders/verzorgers van onze kinderen.

Afgelopen woensdag 12 oktober van 8.30-9.30 uur was dit de eerste keer en een ieder kon gezellig
aanschuiven rond de tafel voor een kopje koffie/thee met cake.

Door ons enthousiasme zijn wij de mensen vergeten te tellen, maar druk was het zeker! En wij
constateerden, dat het een groot succes was en voor herhaling vatbaar.
Er is verteld aan de aanwezige mensen, dat de ouderraad lid is van "Balans" (een landelijke
vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en of gedragsstoornis) en dat wij vanuit dit
lidmaatschap het maandblad "Balans" krijgen waar heel veel interessante artikelen instaan. Dit blad
ligt tijdens de inloopochtend ter inzage op de tafel en desgevraagd kunnen wij een kopie voor u van
een artikel maken of u kunt het blad even lenen om thuis rustig door te lezen. Bij Barbara van
Egmond, onze "biebjuf", kunt u aangeven dat u het blad even wilt lenen.

Volgende koffe/thee-inloopmoment is op vrijdagmiddag 25 november a.s. van 13.30-14.30 uur
met thema ‘feestdagen’.
Want het is toch helemaal fantastisch dat Sinterklaas,Kerst en Oud- en Nieuw er weer aan komen....
toch? Of werkt dit bij onze kinderen net even anders...
Wij zijn benieuwd naar hoe U hiermee omgaat! Zet U bovengenoemde datum snel in uw agenda, dan
zorgen wij weer voor koffie/thee met wat lekkers!

Nieuwe ouderraadsleden stellen zich even voor:
Hallo ouders van De Boekenier,
Ik wil mij graag even voorstellen omdat ik de functie van
ouderraadslid heb geaccepteerd.
Mijn naam is Ferry van Iterson, ik werk op Schiphol in
ploegendiensten en ben 38 jaar oud.
Mijn zoon, Levi nu in groep 5, gaat sinds vorig
schooljaar naar De boekanier, en met veel plezier.
Op de Westbroek, school in Velserbroek, waar mijn kinderen ook
op hebben gezeten, heb ik ook de eer gehad om deel te mogen
zijn van de ouderraad. Van die Westbroek periode ken ik ook
Karin, zij heeft mij dan ook gevraagd om eens te komen kijken in de ouderraad van De Boekanier,
en u weet hoe dat gaat van het één komt (meestal) het ander. Ik mag mij nu dan ook, aan u als ouder
van de school, voorstellen.
De reden dat ik ja heb gezegd op de vraag of ik in de ouderraad wilde plaatsnemen is de volgende:
Ik denk dat ik een bijdragen kan leveren, in praktische zin, en ik vind het ook erg leuk om betrokken te
zijn in de planning van diverse activiteiten. Zo hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de
school van mijn zoon, maar ook van uw kinderen.
Ik hoop dat u zo een beeld heeft van wie ik ben en waarom ik de eer heb geaccepteerd om deel te
nemen in de ouderraad.
Met vriendelijke groet,
Ferry van Iterson

Graag wil ik mezelf even voorstellen.
Ik ben Natascha Van De Pieterman
Moeder van 2 lieve, enthousiaste jongens
Tim van 10 jaar en Stef van 6 jaar.
Beiden zitten op de Boekanier.
Sinds dit schooljaar ben ik toegetreden tot de ouderraad als penningmeester
Dit houdt in dat ik ervoor zorg dat er met aandacht gekeken word waar welk
budget voor nodig is om vervolgens met de ouderraad en hulpgoederen voor de
kinderen leuke dingen te organiseren
Zoals bijvoorbeeld sinterklaas, kooklessen, zomerfeest e.d.
Dit kan ik natuurlijk niet zonder uw financiële steun en steun als eventuele hulpouder.
Graag zou ik samen met er een super leuk jaar van willen maken vol met leuke activiteiten voor uw
kind.
Kortom ik heb er erg veel zin in! U ook?
Een paar ochtenden dit schooljaar kunt u mij vinden in de aula van de school voor de ouders die de
ouderbijdrage liever contant betalen of gespreid bijvoorbeeld in 2 keer.
Verder ben ik veel op het schoolplein om mijn kinderen op te halen.
Heeft u vragen schroom niet om mij aan te spreken ik sta u graag te woord.
Met vriendelijke groeten,
Natascha

Nieuws vanuit de MR
Ook dit schooljaar zullen wij ons weer inzetten voor het welzijn van onze kinderen, leerkrachten en
de school.
De oudergeleding is zich nog meer gaan verdiepen in wat de rechten en plichten van de oudergeleding in de MR. Zij hebben onlangs de starterscursus MR gevolgd en zijn heel enthousiast teruggekomen. Ze zijn zich nog meer bewust van hoe belangrijk het is dat ouders goed vertegenwoordigd
zijn in de MR. Hun stem geldt echt.
Er staan dit jaar pittige onderwerpen op de agenda. Denk aan bijv. de nieuwe CAO die voor de
leerkrachten ingrijpend zijn. Het nadenken over welk onderwijsmodel de school gaat werken,
wat ook een effect is van de nieuwe CAO . Hoe ontwikkelt de samenwerking binnen het IKC zich
verder.
Namens de MR
Wilma van der Lugt

Voor de leerlingen uit de groepen 8:
De onderwijsmarkt van het voortgezet onderwijs in de region Haarlem-Noord, Bloemendaal, Velsen is
op vrijdag 25 november 2016 van 19.00 uur tot 21.00 uur in Het Polderhuis, Vestingplein 58, 1991 RK
Velserbroek. (Toegang gratis.)
Het Brugboek, de schoolwijzer voor voortgezet onderwijs in Zuid-Kennemerland van komend
schooljaar wordt eerdaags aan elke leerling van de groepen 8 uitgedeeld.

OTK ‘Op weg naar hiervandaan’
Onderwijzers op het toneel.
Eén keer per jaar maken leerkrachten uit het Velsense basisonderwijs een theatervoorstelling voor
hun leerlingen. Dit jaar kozen zij het stuk 'Op weg naar hiervandaan'. Het is oorlog en Yolande moet
vluchten voor het oorlogsgeweld. Ze gaat op zoek naar een plekje waar het wel veilig is. Op haar reis
komt ze bijzondere mensen tegen op bijzondere plekken. Ze klopt aan bij de Ruïne van Brederode.
Wordt haar daar een veilig onderdak en voedsel aangeboden, zoals de Heren en Vrouwen van
Brederode dat in voorgaande eeuwen ook altijd deden? Of niet? En dan is er nog een geheim….
Ook onze juf Ellis doet mee aan dit evenement!
De voorstellingen zullen op 23, 24 en 25 november a.s. plaatsvinden in de Stadsschouwburg te
Velsen van 19.30 – 21.15 uur.
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 zullen hier naar toe gaan. School verzorgt de kaarten voor de
leerlingen. Zij zijn dan ook verplicht deze avond bij te wonen.
Betreffende ouders/verzorgers ontvangen hierover (datum, tijd, enz.) nog nadere informatie.

Rectificatie studiemiddag
Geplande studiedagen op :
Vrijdag 18 november 2016, maandag 30 januari 2017 en woensdag (en dus niet dinsdag, zoals in de
vorige nieuwsbrief staat) 29 maart 2017. De leerlingen zijn deze dagen vrij van school.

Belangrijke data
3 november
7 november
25 november 13.30-14.30 uur
25 november 19.00-21.00 uur
28 en 29 november
18 nov. , 30 januari en 29 maart
23 / 24 óf 25 november

- eindonderzoeken gr.8
- start schoolfruit
- koffie/thee- inloopmoment v.d. ouderraad
- vo-onderwijsmarkt in Velserbroek
- drempelonderzoek gr. 8
- studiedagen leerlingen vrij
- OTK voorstelling voor de leerlingen uit de gr. 6 t/m 8

Vakantieoverzicht schooljaar 2016-2017
Kerstvakantie
26-12-2016 t/m 06-01-2017
Voorjaarsvak.
20-02-2017 t/m 24-02-2017
2e Paasdag
17-04-2017
Meivakantie
24-04-2017 t/m 05-05-2017
Hemelvaart
25-05-2017 en 26-05-2017
e
2 Pinksterdag 05-06-2017
Zomervakantie 24-07-2017 t/m 01-09-2017

Luxe verzuim/ verlof
Op onze website treft u de wettelijke regeling aan omtrent luxe verzuim en verlof.
Indien u buiten de schoolvakanties 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.
Er moet altijd een formulier worden ingevuld, zelfs voor een halve dag verlof.
Wij zijn verplicht ongeoorloofd verlof te melden bij de leerplichtambtenaar.

Nieuws vanuit de GGD
GGDFlits
Weet u dat maar liefst de helft van alle kinderen tussen de acht en achttien jaar al klachten heeft van
een stijve of zelfs pijnlijke rug? Grote boosdoener is vaak een tekort aan beweging en veelvuldig
gebruik van de spelletjescomputer, tablet en mobieltje. Gelukkig is aan deze klachten wat te
doen. Kijk hier naar een filmpje
Mocht u zich zorgen maken over rugklachten van uw kind dan is het altijd mogelijk een afspraak te
maken bij de jeugdarts die verbonden is aan de school van uw kind. Dit kan via 023-7891777 op
werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.00-17.00.
Ouder-Kind training van de Kanjertraining
Hoogste erkenning van Nederlands Jeugdinstituut voor bewezen effectieve weerbaarheidstraining
voor kinderen van 5-16 jaar.
Praktijk voor Kanjertraining Haarlem start in het najaar 2016 weer Kanjertrainingen in Haarlem,
Hoofddorp en Nieuw-Vennep. De Kanjertraining is een zeer effectieve weerbaarheidstraining en wordt
gegeven aan kinderen in verschillende leeftijdsgroepen van 5 -16 jaar met hun ouders:
Voor 5-8 jarigen
voor 8-11 jarigen
voor 11-12 jarigen
voor 13-16 jarigen
De Kanjertraining is onder meer bedoeld voor kinderen die:
het gevoel hebben er niet bij te horen
onzeker of verlegen zijn
overheersend zijn, de baas spelen
anderen uitlachen
niets serieus nemen, overal een grap van maken
somber zijn
woedeaanvallen hebben
pesten
gepest worden
gesloten zijn
zich moeilijk kunnen concentreren
zich eenzaam voelen
moeilijk aansluiting kunnen vinden bij anderen
faalangst hebben
nieuwe situaties lastig vinden
Deze lijst kunnen ouders met hun kind doornemen.
Wat is de Kanjertraining?
De kanjertraining is een groepstraining en bestaat uit 10 lessen van anderhalf uur, eens in de 14
dagen met kinderen en (een van ) hun ouders.
Het eerste half uur doen we oefeningen in spelvorm met ouders en kinderen samen. Daarna gaan de
kinderen met de kindertrainer (orthopedagoge) 3 kwartier naar het speellokaal spelletjes doen en de
ouders gaan met de ouderbegeleider (psychologe) naar de personeelsruimte. Ouders ontvangen daar
achtergrondinformatie en tips.
Het laatste kwartier komen we weer allemaal bij elkaar en laten de kinderen aan de ouders zien wat
ze geleerd hebben. Ouders en kinderen krijgen doe-opdrachten mee als huiswerk. De kinderen krijgen
een werkboek mee en ouders een werkmap.
Er gaat altijd een intakegesprek vooraf aan de kanjertraining.
Alle startdata en locaties staan op onze website.
Aanmelden via website www.kanjertraininghaarlem.nl

