Nummer 1/datum: 20-08-2021
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- Startgesprekken van 30/08 t/m 17/09
- Vrijdag 3 september Leerlingen Raad
verkiezingen (groep 6, 7 en 8)
Vanuit de directie:
We gaan weer beginnen
Beste kinderen en ouders, maandag 23 augustus gaan
we weer beginnen. De eerste weken zullen wij veel
aandacht geven aan groepsvormende activiteiten.
Wij hebben er enorm veel zin in en hopen op een
coronavrij schooljaar! Wij gaan er een fijn schooljaar
van maken.
Corona maatregelen
Gescheiden in-en uitgangen:
Zeker tot 20 september houden wij de gescheiden inen uitgangen aan:
Groepen 1/2 komen binnen bij het kleuterplein.
Groep 1/2A verlaat de school bij de eerste uitgang
van het schoolplein.
Groep 1/2B verlaat de school bij de tweede uitgang
van het schoolplein.
Groep 1/2C verlaat de school bij het kleuterplein.
Groep 3 en groep 4 gebruiken de tweede uitgang van
het schoolplein.
Groep 5, 6, 7 en 8 gebruiken de hoofdingang bij de
Burg. Enschedelaan.
Ouders ook nog even niet in school
Omdat wij de anderhalve meter in de gangen niet
kunnen garanderen, laten wij in ieder geval tot 20
september nog geen ouders toe.
De ouders van de nieuwe kinderen van de groepen
1/2 mogen de eerste dag wel even mee naar binnen.
Wij vragen u dringend de afstand tot elkaar te
respecteren.
Alle andere kinderen komen zelfstandig de school
in. Ouders en kinderen nemen voor de school even
afscheid van elkaar. Na schooltijd is er wel ruimte
voor individuele gesprekken op afstand in de klas.

Personele zaken
Allereerst een hartelijk welkom voor onze nieuwe
collega’s: Juf Marjolein Blokker- Boers (groep 5B) en
juf Miranda Schoorl - Telleman (groep 1/2C) en Britt
Zijl (tijdelijk groep 1/2B op dinsdag).
Juf Ellen Eriks komt ons team als onderwijsassistent
versterken (op vrijwillige basis). Zij zal extra ingezet
worden in groep 3
Ook zullen er dit schooljaar weer enkele stagiaires
stage komen lopen. Zodra zij op school zijn stellen zij
zich voor.
Wij wensen alle nieuwe collega’s een fijne start en
een succesvol jaar toe op de Bosbeekschool!
We hebben nog meer goed nieuws: Juf Margareth
(groep 7 en groep 8), juf Antoinette (groep 3) en juf
Marlon (onderwijsassistent) zijn weer (zo goed als)
volledig hersteld. Juf Gisela gaat langzaamaan reintegreren.
Tot slot ook het minder positief nieuws op
personeelsgebied:
Juf Caroline is nog ziek, zij gaat re-integreren op een
andere school. De vervanging is tijdelijk als volgt
geregeld:
Maandag groep 1/2B: juf Lida van Essen (23/8) en
meester Sjors Werkhoven (van 30/8 – 20/9)
Dinsdag groep 1/2B: Britt Zijl
Donderdag groep 1/2A: Ilse van Buchem (van 26/8
t/m 3/9)
Vrijdag groep 1/2A: Ilse van Buchem (van 26/8 t/m
3/9)
Wij blijven op zoek naar een sollicitant voor groep
1/2 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag!
Juf Corina heeft haar middenvoetsbeentje in de
vakantie gebroken. Zij zal de eerste drie weken van
het schooljaar nog geen gymles geven. We zijn op
zoek naar vervanging. De eerste schoolweek is er
geen gym!

Startgesprekken
Aan het begin van het jaar houden wij vanaf groep 3
altijd de startgesprekken. Omdat juf Patricia (groep
1/2A) en juf Miranda (groep1/2C) nieuw op school
zijn houden zij wel startgesprekken. Kinderen en hun
ouders stellen zich als het ware even voor aan de
groepsleerkracht. Dat gaat aan de hand van het
startgesprekformulier waarbij ouders en de kinderen
hun specifieke kind-kenmerken aangeven en
aangeven waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden,
waar ze moeite mee hebben en wat zij nodig zouden
hebben. Zo leren wij elkaar kennen en kunnen wij zo
goed mogelijk aansluiten bij de (onderwijs) behoeften
van het kind. En belangrijk gesprek als start van een
mooi nieuw schooljaar. U ontvangt via Parro een
uitnodiging van de groepsleerkracht voor het
startgesprek.
Alleen Parro voor de communicatie met de
groepsleerkracht
Het is belangrijk dat uw gegevens juist zijn ingevoerd
Parnassys, omdat Parro automatisch gekoppeld aan
Parnassys. Via de gratis Parro app op uw telefoon
blijft u op de hoogte van wat er speelt. De collega’s
nodigen u via Parro uit in de juiste groep of groepen.
U ontvangt regelmatig berichten en beelden vanuit
de groep van de leerkracht. Ook ontvangt u
binnenkort een uitnodiging voor het startgesprek.
Wij gebruiken alleen Parro voor de communicatie
met ouders/verzorgers. Voor ziekmeldingen blijft de
regel dat u dit telefonisch meldt.
Leerlingenraad verkiezingen
Het afgelopen schooljaar heeft de leerlingenraad het
Kinderboekenhotel gerealiseerd. Op het schoolplein
komt een mooi bankje te staan met het
Kinderboekenhotel. Kinderen kunnen daar een
boekje lezen, of een kinderboek lenen om het thuis
verder te lezen. Heb je zelf een leuk kinderboek al uit
en mogen andere kinderen dat lezen, dan kun je jouw
kinderboek ook in het kinderboekenhotel plaatsen.
Ook dit schooljaar worden er weer verkiezingen
gehouden voor de kinderen van groep 6,7 en 8 om
plaats te nemen in de Leerlingenraad. Een belangrijk
aandachtspunt wordt het vergroenen van het
schoolplein, een extra fietsenstalling aan de voorzijde
van de school en de verkeersveiligheid. Wij vinden de
mening en de gedachten van de kinderen belangrijk
en die kunnen gedeeld worden via de Leerlingenraad.
Ben je enthousiast? Doe dan mee met de verkiezing
in jouw groep.

Zieke boom is gekapt
In de zomervakantie is de zieke kastanjeboom
gekapt. We hebben een plak van de boomstam
bewaard, zo kunnen de kinderen uitrekenen aan de
hand van de jaarringen hoe oud de kastanjeboom
ongeveer was. Het restant van de boomstam kan
gebruikt worden als zitplaats voor de kinderen. Wij
willen de kinderen laten meedenken over het
vergroenen van het schoolplein. Ik dank de firma ‘De
twee heren’ voor het zware werk en de
buurtbewoners voor hun medewerking.

Wat hebben de kinderen volgend schooljaar
allemaal nodig voor een goede start van het
schooljaar:
Groep 3:
- Doosje kleurpotloden van maximaal 10 (in
verband met opbergruimte in laatjes van de
kinderen).
- Stiften in een klein etui maximaal 10 (in
verband met opbergruimte in laatjes van de
kinderen)
- Schaar
- Lijmstift
- flesje sterke lijm
- map om stencils in te bewaren
- oortjes of koptelefoon voor
chromebook.
Graag alles voorzien van naam.
Groep 4:
- Etui
- Grijs potlood
- Puntenslijper
- Schaar
- Liniaal
- Flesje sterke lijm
- Pritt/lijm stift
- Kleurpotloden maximaal 12
- Stiften maximaal 12
- Markeerstiften
- Opbergmap met elastiek
- Oortjes of koptelefoon voor chromebook
Graag alles voorzien van naam
De kinderen krijgen van school een pen van Bic met
een speciale grip.
Deze is noodzakelijk voor een goede pengreep voor
ons schrijfonderwijs.
Wanneer uw zoon of dochter de pen kwijtraakt of
stuk maakt, willen we u vragen om een nieuwe pen
bij de leerkracht te kopen, deze kost 2 euro.
Groep 5 t/m 8
- 1 etui
- Een pen (blauw)
- Grijs potlood
- Puntenslijper
- Gum

-

Schaar
Lijmstift
flesje sterke lijm (voorzien van naam)
kleurpotloden
stiften
markeerstiften
Opbergmap met elastiek
Liniaal
Een geodriehoek (groep 8)
Passer (groep 8)
Rekenmachine (groep 7 en 8)
Oortjes / koptelefoon voor het chromebook

De kinderen van groep 6 t/m 8 krijgen een
agenda van school.
Gymrooster schooljaar 2021-2022

Gymzaal Parnassiaschool
Maandag 08.30 uur-09.40 uur groep 5A juf Mariette
Maandag 09.40 uur-10.50 uur groep 5B juf Marjolein
(pauze bij juf Corina)
Maandag 11.05 uur-12.15 uur groep 4A juf Danielle
(juf Corina neemt de overblijfkinderen mee naar
school)
Maandag 13.30 uur-14.30 uur groep 4B juf Melanie
(juf Corina neemt de overblijfkinderen mee naar de
gymzaal)
Maandag 14.30 uur-15.30 uur groep 3 juf Ineke

Het Gymhuys (Santpoort-Zuid)
Woensdag 08.30 uur-09.40 uur groep 7 juf Gerry
Woensdag 09.40 uur- 10.50 uur groep 6 juf Karlijn
(pauze bij juf Corina)
Woensdag 11.05-12.15 uur groep 8 juf Beau
(Groep 6 en 7 wisselen halverwege het jaar van tijd)

Virtuele toer Bosbeekschool

Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u
altijd delen met uw vrienden of kennissen.
https://www.360superview.nl/VTbosbeekschool/ind
ex.htm

Vakantierooster 2021-2022 (alvast voor uw agenda)
Herfstvakantie 18-10-21 t/m 22-10-21
Kerstvakantie 27-12-21 t/m 07-01-22
Voorjaarsvakantie 21-02-22 t/m 25-02-22
Tweede Paasdag 18-04-22
Meivakantie 25-04-22 t/m 06-05-22
Hemelvaart 26-05-22 t/m 27-05-22
Pinksteren 06-06-22
Zomervakantie 18-07-22 t/m 26-08-22
Studiedagen 2021-2022 (alvast voor uw agenda)
Donderdag 23 september 2021
Vrijdag 15 oktober 2021
Maandag 29 november 2021
Vrijdag 18 februari 2022
Woensdag 30 maart 2022
Woensdag 15 juni 2022
Donderdagmiddag 14 juli 2022
Vrijdag 15 juli 2022 (alle kinderen vrij)
De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 3
september 2021

