Nummer 12 /datum: 18-12-2020
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
De school is gesloten vanaf woensdag 16 december
2020 tot maandag 18 januari 2021!

•

Op welke dagen heeft u de noodopvang
nodig?

Wilt u ook aan de BSO doorgeven dat de kinderen na
de noodopvang opgehaald moeten worden door de
BSO.

Chromebooks
De komende periode zullen de kinderen weer
onderwijs op afstand krijgen:
Vanuit de directie:
• Leerkrachten zetten digitaal werk klaar voor
Personele zaken:
de kinderen (o.a. Gynzy kids, Muiswerk). De
We zijn blij dat we voor groep 3 juf Maria Dolores
kinderen kunnen dit werk zelfstandig maken
Cabrera hebben kunnen regelen als invalster op
in overleg met de groepsleerkrachten en na
maandag en dinsdag. Juf Ineke is er op woensdag t/m
eventuele instructie.
vrijdag. Juf Maria Dolores is te bereiken via e-mail:
mariadolores.cabrera@opoijmond.nl.
• Vanaf 4 januari kunnen de ouders van de
groepen 1/2 een pakketje werkbladen
Juf Lisa heeft haar stage in groep 3 afgerond. Wij
afhalen bij school. U bent hier al over
danken juf Lisa voor de ondersteuning de afgelopen
geïnformeerd door de groepsleerkrachten.
periode. Juf Lisa gaat haar laatste periode stage lopen
• Vanaf 4 januari zullen de groepsleerkrachten
op de Jan Campertschool. Wij wensen juf Lisa veel
tussen 09.00 uur en 12.00 uur instructie
succes!
geven aan de kinderen via Teams. U heeft
daarvoor de inlogcodes ontvangen.
Ook juf Lieke de Graaff heeft afscheid genomen als
• Vanaf 4 januari zullen de groepsleerkrachten
invaller voor groep 3. Wij danken juf Lieke voor haar
van de groepen 1/2 regelmatig videobellen
ondersteuning de afgelopen periode en wensen juf
via teams met de kinderen van de klas. U
Lieke veel succes op de Zeester de komende periode!
wordt hiervoor uitgenodigd door de
groepsleerkrachten via Parro.
Wij danken meester Bas Disseldorp voor zijn
• Ook ontvangen de kinderen een aantal
ondersteuning de afgelopen weken in groep 8A en
methodeboeken/ themaboekjes om thuis ook
wensen hem veel succes bij zijn volgende invalbaan
op papier te kunnen werken.
op een school van OPOIJmond.
• Als uw kind gebruik maakt van de
noodopvang en u heeft een geleend
Opvang kinderen van cruciale beroepen: a.s. vanaf
chromebook, wilt u er dan voor zorgen dat
maandag 4 januari 2021.
het chromebook altijd meegaat naar
Heeft een van u of beiden een cruciaal beroep en
noodopvang?
moet u allebei werken, en geen opvang voor
thuisonderwijs, dan kunnen wij de noodzakelijke
Cito-periode
noodopvang organiseren. U kunt zich aanmelden via Vanaf 1 februari zullen wij de Cito M toetsen gaan
de door Lisette Opgelder verstuurde mail/ link! Wij
afnemen. Als de scholen half januari weer open gaan,
kunnen beperkt noodopvang realiseren, dus vragen
hebben we ook nog even de tijd om weer goed in het
wij u om echt alleen van de noodopvang gebruik te
ritme te komen.
maken als er echt geen andere mogelijkheden zijn.
Voor ons is de volgende informatie belangrijk:
• Naam van de ouders en uw beroep
• Naam van de leerling en de groep
Onderwijs op afstand vanaf 4 januari 2021!

Gevonden voorwerpen
U heeft onlangs via Parro foto’s ontvangen van alle
gevonden voorwerpen. Herkent u een gevonden
voorwerp, dan kunt u die vanaf 4 januari op afspraak
afhalen bij de directie. Graag daarover dan even
telefonisch contact of via de mail!
Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw agenda)
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.
woensdag 10 februari 2021
donderdag 25 maart 2021
maandag 26 april 2021
woensdag 16 juni 2021
donderdag 08 juli 2021 (studiemiddag!)
vrijdag 09 juli 2021 (calamiteitendag)

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 1 januari 2021

Het team van de Bosbeekschool wenst alle
kinderen en ouders een heel fijn kerstfeest,
een hele fijne kerstvakantie en een
gelukkig Nieuwjaar!

