Planning schooljaar 2020/2021
Februari
11
Rapportgesprekken en rapporten mee

Maart
1

Studiedag

17

8.30-9.00 uur Inloopochtend

8

Koffieochtend

19

Studiedag

19

8.30-9.00 uur Inloopochtend

26

Voorjaarsfeest

April
2

Goede vrijdag, alle leerlingen vrij

Mei
1 t/m 16 Meivakantie

5

Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij

24

Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij

14

8.30-9.00 uur Inloopochtend

28

Peuterochtend

20,21

IEP-eindtoets, Entreetoets groep 7

23

Koningsspelen

27

Koningsdag, alle leerlingen vrij
Rapporten mee

OOSTVOORNE

Juni
2

8.30-9.00 uur Inloopochtend

Juli
2

7

Studiedag

12

Musical groep 8 in De Man

14

8.30-9.00 uur Inloopochtend

14

Eindfeest

16

Studiedag

17

Start zomervakantie

Gymtijden
Op woensdagen
Groep 3
08.30 uur – 09.15 uur
Groep 5
09.15 uur – 10.30 uur
Groep 6 en 7 10.45 uur – 12.00 uur
Groep 8
12.00 uur – 13.15 uur
Groep 4
13.15 uur – 14.00 uur

obs De Bosrand

obs De Bosrand
OOSTVOORNE

Zwemles voor de kinderen van groep 4 t/m 8
Groep 4 t/m 8 krijgt viermaal per jaar een zwemclinic
(alleen in de even weken op donderdag) in De Meander van 13.00 uur tot 14.00 uur. Dit kan bijvoorbeeld
een clinic snorkelen of reddingszwemmen zijn.
Het rooster volgt via de leerkrachten.

obs De Bosrand
Tel.: 0181 - 482799

Mildenburglaan 6
3233 AS Oostvoorne

Website: www.obsdebosrand.nl

Schooljaar 2020-2021
De groenste school van Voorne-Putten

Onderwijsvisie

Schooltijden

Waar gaan we voor?
De leerkrachten verzorgen uitdagend en kwalitatief goed primair onderwijs,
zodat kinderen een brede basis meekrijgen van waaruit zij goed toegerust
hun weg kunnen vervolgen in de maatschappij. Met alles wat we doen streven wij optimale onderwijsresultaten na en leveren we een bijdrage aan de
ontwikkeling van onze leerlingen tot zelfstandige, authentieke en positief
kritische mensen die optimaal kunnen functioneren. Je mag zijn wie je bent,
maar we hebben elkaar ook nodig om tot een hoger doel te komen.

Wij hanteren het 5-gelijke dagen model. De leerlingen gaan elke schooldag van 8.30 uur t/m 14.00 uur naar
school en eten tussen de middag in hun eigen lokaal.

Aan onze visie ligt een aantal kernwaarden ten grondslag:
• Kansrijk en betekenisvol
• Inspireren en uitdagen
• Betrokkenheid
• Respect, Vertrouwen en Veiligheid (RVV)
Speerpunten schooljaar 20-21
• Instructiemodel EDI verder uitwerken
• Natuur- en techniekonderwijs verdiepen
• Aanpak begrijpend lezen

Verder bieden wij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eigentijdse oudercommunicatie via de social community
Homogene groepen
Goede leerlingenzorg
Bibliotheek op school
Extra aandacht voor natuur- en techniekeducatie
Structureel Engels vanaf groep 1
Een plusgroep voor bovengemiddeld presterende kinderen
Onderwijsassistent en vakleerkracht gym
Actieve ouder- en medezeggenschapsraad
Functioneel gebouw op een toplocatie
Plezierige sfeer door openheid, samenwerking en voorbeeldgedrag

Planning schooljaar 2020/2021
Augustus		
September
31
Eerste schooldag		7
				
				
				

Informatieavond voor ouders
18.30 – 19.15 groep 1/2 en 6
19.15 – 20.00 groep 3, 4, 5
20.00 – 20.45 groep 7 en 8

			16, 17, 18

Kamp groep 8

		

17

Oudervertelgesprekken

Snappet

		

23

8.30-9.00 uur Inloopochtend

Vanaf groep 4 werken we op De Bosrand met Snappet. Iedere leerling krijgt
een tablet waarop het rekenen gemaakt wordt. Voor taal, woordenschat en
burgerschap zetten we de tablets in om extra te oefenen.
Waarom werken we met Snappet?

		

30 t/m 9 okt Kinderboekenweek

Oktober 		
5
Studiedag

November
6

Schoolplein
De Bosrand ligt tegen de rand van het Mildenburgbos aan, naast het centrum. Tussen het schoolplein en het bos staat een kastanjehouten hek als
afscheiding. De school heeft een stuk van het bos in bruikleen. Kinderen
en leerkrachten kunnen van het bos gebruik maken voor een stuk natuureducatie en spelmogelijkheid. Het schoolplein is een groene speel-, leer- en
ontmoetingsplek en verbindt letterlijk en figuurlijk met de omgeving.

•
•

•

Leerlingen maken meer opgaven in minder tijd met een veel beter leerresultaat.
Leerlingen krijgen direct feedback na elke opgave, weten aan welke leerdoelen ze werken en wat hun voortgang op deze leerdoelen is. Leerkrachten zien de exacte ontwikkeling van elke leerling voor elk vak, elk
domein en elk leerdoel.
Hogere leerresultaten voor leerlingen van alle niveaus door adaptief
werken.

Duurzaamheid
Wij willen leerlingen bewust maken van de wereld waarin we leven en meegeven hoe we bewust met de aarde kunnen omgaan. Samen met de leerlingen wordt verwezenlijkt dat de school zo veel mogelijk rest-afvalvrij is.
In de klassen staat een bak voor papier, een bak voor pmd en een bak voor
groente- en fruitafval.
We gaan bewust om met de middelen die we gebruiken. Dit houdt in dat we
spullen hergebruiken, les krijgen van externe deskundigen en zuinig zijn op
de omgeving waarin we leven.

7
Boekenmarkt Bruna
9
				
8
Peuterochtend
9

Tweedehandsboekenmarkt

12

Koffieochtend

8.30-9.00 uur Inloopochtend
Voortgangsgesprekken
en signaalrapporten mee

19 t/m 23 Herfstvakantie
30

Schoolfotograaf
Halloweentocht ‘s avonds

December		
2
Tentoonstelling surprises

Januari
4

Einde kerstvakantie

4

Sinterklaasfeest

15

8.30-9.00 uur Inloopochtend

16

Kerstfeest

20

Voorleeslunch

18

Studiedag

19

Kerstvakantie

