Nummer 10/datum: 10-1-2022
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- Maandag 10 januari: We gaan weer naar
school!

-

-

Woensdag 12 januari: start cito periode
groep 8
Vrijdag 14 januari: bijeenkomst
leerlingenraad
Maandag 17 januari: start veiligheidsmonitor
groep 5 t/m 8
Maandag 17 januari: bijeenkomst
projectgroep groen schoolplein
Maandag 17 januari: start cito periode groep
3 t/m 7
Woensdag 19 januari: online schaaktoernooi
Vrijdag 21 januari: Nieuwsbrief

Vanuit de directie:
Corona
We mogen vanaf vandaag gelukkig allemaal weer
naar school. Wel blijven we alert en houden wij ons
aan de volgende afspraken:
Kinderen komen zelfstandig de school binnen via de
gescheiden in- en uitgangen:
- Groepen 1/2 (ingang kleuterplein, gescheiden
uitgangen)
- Groepen 3, 4A, 4B (de tweede deur van het
schoolplein)
- Groepen 5A , 5B, 6, 7 en 8 (ingang
Burgemeester Enschedélaan)
- Ouders nemen voor de school afscheid van
hun kinderen
- Ouders kunnen op afspraak na schooltijd wel
in overleg met een leerkracht in een
geventileerd lokaal en op afstand.
- Dringend advies: het dragen van een
mondkapje op de gangen voor leerlingen

-

vanaf groep 6 (Dat is voor volwassenen in
school verplicht)
We houden als volwassenen 1,5 meter
afstand van elkaar
We wassen regelmatig onze handen
We ventileren de lokalen (ramen en deuren
open)
Kinderen vanaf groep 6 ontvangen zelftesten.
Het gebruik hiervan is vrijwillig.
Bij lichte klachten blijven we thuis tenzij de
zelftest negatief is. Bij zwaardere klachten
adviseren wij een GGD test.
Afmeldingen en ziekmeldingen: als kinderen
positief getest zijn of in quarantaine moeten,
omdat een familielid positief getest is graag
telefonisch doorgeven aan school.

Veiligheidsmonitor leerlingen groep 5 t/m 8
Jaarlijks monitoren wij het veiligheidsgevoel van de
kinderen van groep 5 t/m groep 8 aan de hand van
een vragenlijst vanuit WMK (Werken met
Kwaliteitskaarten). De vragenlijst wordt digitaal en
anoniem afgenomen. De uitkomsten bespreken wij
binnen het team en delen wij met de MR en in
hoofdlijnen met ouders.
Personele zaken
Juf Margareth werkt hard aan haar herstel, maar dat
vraagt nog tijd. Wij wensen juf Margareth veel
sterkte toe. Meester Bart blijft op donderdag en
vrijdag juf Margareth voorlopig vervangen.
Juf Chimène komt als onderwijsassistent de groepen
5 t/m 8 ondersteunen voor 2 dagen in de week. Vorig
jaar heeft juf Chimène stage gelopen in groep 7 bij juf
Gerry. Zij zal vanaf eind januari 2022 op maandag en
dinsdag werkzaam zijn bij ons op school. Veel succes
Chimène!
Juf Gytha had voor de vakantie corona opgelopen. Zij
zal de komende periode heel rustig aan haar
werkzaamheden weer gaan opbouwen en wij wensen
haar daarbij natuurlijk heel veel sterkte.
Juf Gisela is al geruime tijd afwezig vanwege haar
langdurige ziekte. Zij zal het onderwijs gaan verlaten.
Haar afscheid zullen we in overleg nog met elkaar
afstemmen.

Met juf Lieke gaat het goed. Zij is in blijde
verwachting van haar eerste kind. Voor haar wordt
2022 in ieder geval een bijzonder jaar!

Dit is een geheel vrijwillig aanbod voor ouders die
daar behoefte aan hebben en geen enkele
verplichting vanuit de Bosbeekschool

Verkeerssituatie rondom de Bosbeekschool
Op verzoek van onder andere de leerlingenraad zal
de fietsenstalling binnenkort vergroot worden.
Er zullen ‘nietjes’ geplaatst worden aan de
rechterkant van de school aan de Burgemeester
Enschedélaan. We zullen een groene afscheiding
realiseren vergelijkbaar met de linkerkant van de
school.

Virtuele toer Bosbeekschool

Ook zal de Kiss- en Ridestrook opgeheven worden
door het plaatsen van anti parkeerpaaltjes en een
permanent stopverbod. Voor ouders en kinderen
wordt het dan waarschijnlijk een stuk overzichtelijker
om de school te bereiken. Dit is een pilot om te kijken
wat de effecten van deze veranderende situatie
hiervan zijn in de buurt.
Ons gedrag is en blijft het belangrijkst!
Wij zijn samen verantwoordelijk om ervoor te zorgen
dat alle kinderen en ouders de school veilig kunnen
bereiken en kunnen verlaten. Ons advies blijft: kom
met de fiets of te voet naar school en als het niet
anders kan, parkeer dan uw auto veilig in de buurt. Ik
dank u alvast voor uw medewerking.

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
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

Online schaaktoernooi
Alle schoolsporttoernooien zijn afgelast, ook de
dubbel 6 kamp. Het schaaktoernooi gaat vooralsnog
wel door omdat het online plaatsvindt. Het is op
woensdag 19 januari om 14.30 uur . Opgeven kan
door een mailtje te sturen naar:
gerry.eussen@opoijmond.nl.

Studiedagen 2021-2022
Vrijdag 18 februari 2022
Woensdag 30 maart 2022
Woensdag 15 juni 2022
Donderdagmiddag 14 juli 2022
Vrijdag 15 juli 2022 (alle kinderen vrij)

Om uit te proberen:
Gratis warme lunch 25 januari 2022
De organisatie Tommy Tomato heeft ons benaderd
en wil graag alle kinderen eenmalig op dinsdag 25
januari een gratis vegetarische warme lunch
aanbieden. Voor meer informatie:

Vakantierooster 2022-2023 (Basisonderwijs)
Herfstvakantie: 15 okt. 2022 t/m 23 okt.2022
Kerstvakantie: 24 dec. 2022 t/m 8 jan. 2023
Voorjaarsvakantie: 25 febr. 2023 t/m 5 mrt. 2023
Meivakantie: 27 apr. 2023 t/m 7 mei 2023
Pinkstervakantie: 27 mei 2023 t/m 4 juni 2023
Zomervakantie: 22 juli 2023 t/m 3 sept. 2023

https://www.tommytomato.nl/voorouders/bosbeek/
Indien gewenst kan Tommy Tomato warme lunches
verzorgen tegen betaling.
Aanmelden kan tot en met donderdag 13 januari
2022. De maaltijden voor de onderbouw kosten €3,en de (wat grotere) maaltijden voor de bovenbouw
kosten €3,50 per maaltijd. Belangrijk om te weten is
dat kinderen die niet aangemeld zijn geen gratis
proeflunch ontvangen

Vakantierooster 2022-2023 (Voortgezet Onderwijs)
Herfstvakantie: 15 okt. 2022 t/m 23 okt.2022
Kerstvakantie: 24 dec. 2022 t/m 8 jan. 2023
Voorjaarsvakantie: 25 febr. 2023 t/m 5 mrt. 2023
Meivakantie: 22 apr. 2023 t/m 7 mei 2023
Zomervakantie: 22 juli 2023 t/m 3 sept. 2023
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 21
januari 2022!

Het team van de Bosbeekschool wenst alle
kinderen, ouders, buurtbewoners en partners een
gezond en gelukkig 2022!

