Nummer 2 /datum: 21-08-2020
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
24 aug. t/m 04 sept. 2020 startgesprekken na
schooltijd.
Vanuit de directie:
Corona maatregel bij startgesprekken
Wij vragen alle ouders die aanwezig zijn bij de
startgesprekken of zij medisch (corona gerelateerd)
gezond zijn. Bent u ziek, of heeft u klachten kom dan
niet naar school. Deze maatregel geldt voor alle
bezoekers van de Bosbeekschool in school,
bijvoorbeeld bij een individuele afspraak of een
ouderavond en we houden vanzelfsprekend als
volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar.
Startgesprekken
Van 24 aug. 2020 t/m 04 sept. 2020 houden we de
startgesprekken. Het doel van het gesprek is om
kennis met elkaar te maken en om belangrijke
kenmerken van uw kind kort te bespreken, zodat de
groepsleerkracht goed kan aansluiten bij de
(onderwijs-) behoeften van uw kind. Bij het
startgesprek zijn de kinderen aanwezig. De
gesprekken worden dan ook alleen aansluitend na
schooltijd gevoerd en dus niet ’s avonds.
U ontvangt bij het startgesprek ook de
leerlingstamkaart van uw kind. Wilt u de algemene
gegevens direct controleren (naam, adres,
telefoonnummers, e-mailadres, gegevens huisarts) en
deze dan ook weer meteen inleveren bij de box bij de
uitgang? We hanteren voor de startgesprekken weer
een vaste looproute door de school.

Controle hoofdluis
Na iedere vakantie controleren normaliter de
‘luizenmoeders’ alle kinderen. Op dit moment is dat
nog niet mogelijk. Wilt u s.v.p. zelf uw kind(eren)
controleren? Mocht uw kind last hebben van
hoofdluis, dan kan uw kind na behandeling wel weer
naar school.
HVO lessen gaan weer van start
De lessen Humanistisch Vormend Onderwijs gaan
weer van start voor de groepen 6, 7 en 8. De lessen
worden gegeven door een nieuwe HVO specialist juf
Jacqi Willemse. Bij de HVO lessen wordt o.a.
aandacht besteed aan onderwerpen als
democratisering, rechten van het kind, de
verschillende geloofsovertuigingen, pesten en
omgaan met elkaar. Wij wensen juf Jacqi veel succes
op de Bosbeekschool.
Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw agenda)
Herfstvakantie 10 okt. 2020 t/m 18 okt. 2020
Kerstvakantie 19 dec. 2020 t/m 03 jan. 2021
Voorjaarsvakantie 20 febr. 2021 t/m 28 febr. 2021
Tweede Paasdag 05 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 01 mei 2021 t/m 16 mei 2021
Hemelvaart (in meivakantie)
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 aug. 2021

Studiedagen schooljaar 2020-2021 (alvast voor uw
agenda) Alle kinderen zijn dan vrij.
vrijdag 18 september 2020
vrijdag 09 oktober 2020
maandag 16 november 2020
woensdag 10 februari 2021
donderdag 25 maart 2021
maandag 26 april 2021
LOI kidz typecursus, tijdschriften etc.
Vandaag ontvangt uw kind materiaal om vrijblijvend woensdag 16 juni 2021
een abonnement af te sluiten voor een tijdschrift (gr. donderdag 08 juli 2021 (studiemiddag!)
1 t/m 8), of voor de LOI kidz typecursus (gr. 6,7 en 8) vrijdag 09 juli 2021 (calamiteitendag)
Dit kunt u allemaal geheel vrijblijvend zelf regelen. De
aanvragen voor de LOI Kidz typecursus lopen wel via
school.

Gymrooster schooljaar 2020-2021

Maandag (gymzaal Parnassiaschool)
08.30 uur – 09.40 uur groep 6
09.40 uur – 10.50 uur groep 5
11.05 uur – 12.15 uur groep 4 (juf Corina neemt de
overblijfkinderen mee naar school)
13.30 uur – 14.30 uur groep 3/4 (juf Corina neemt de
overblijfkinderen mee naar de gymzaal)
14.30 uur – 15.30 uur groep 3
Woensdag (het Gymhuys / Santpoort-Zuid)
08.30 uur – 09.40 uur groep 7
09.40 uur – 10.50 uur groep 8A
11.05 uur – 12.15 uur groep 8B

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 28-08-2020

