Nummer 16 /datum: 22-01-2021
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
De school is in ieder geval gesloten tot maandag 8
februari 2021!
Tijdelijk onderwijs op afstand en noodopvang

zijn er te veel onzekerheden en vragen rondom de
nieuwe varianten van het virus om een veilige
heropening te kunnen garanderen. Een teleurstelling
voor ons allemaal, voor scholen, voor kinderen en
voor ouders. Maar de veiligheid van leerlingen,
leraren en ander onderwijspersoneel blijft de
allerhoogste prioriteit, vandaar dit besluit door het
kabinet.
Het ministerie van OCW schrijft op haar website:
,,Volgens het Outbreak Management Team (OMT)
lijken kinderen in dezelfde mate ontvankelijk en
besmettelijk voor het virus als bij de ‘oude’ variant.
Daar is echter meer bevestiging voor nodig. Ook zijn
er nog te veel zorgen over het aantal besmettingen in
Nederland en over de verspreiding van nieuwe
varianten van het virus in de samenleving. Daardoor
is het niet mogelijk om basisscholen en
kinderopvanglocaties eerder te openen.
Contactmomenten tussen volwassenen moeten nog
zoveel mogelijk worden voorkomen.”

Elke dag in ons hart
Tot snel!!!
(met dank aan de OR!)
Vanuit de directie:
Personele zaken
Voor de kerstvakantie ging het met juf Margareth
medisch niet zo goed. Zij heeft toen een aantal
weken vier dagen gewerkt in plaats van vijf. De
afgelopen weken heeft juf Margareth fulltime
onderwijs op afstand verzorgd voor groep 8A. Vanaf
vandaag heeft juf Margareth zich volledig ziek
gemeld. Volgens ons is dit voor haar op dit moment
de enige juiste beslissing. Wij wensen juf Margareth
dan ook heel veel sterkte.
De ouders van de groepen 8 zijn vandaag hier
specifiek over ingelicht.
Onderwijs op afstand en noodopvang
Het kabinet heeft, op basis van het OMT-advies,
besloten dat de basisscholen (en SBAO en SO) en de
kinderopvang tot in ieder geval 8 februari 2021
gesloten blijven. Ondanks een dalend aantal
besmettingen blijft de situatie zorgelijk. Bovendien

Bovenstaande informatie is voor ons ook de
onderbouwing dat wij geen groepen kinderen naar
school laten komen. Wij ervaren en horen ook van
ouders dat ons onderwijs op afstand en de
noodopvang goed gaan met alle middelen en
mogelijkheden die wij hebben. Wij danken u dan ook
voor de ondersteuning die u uw kind thuis kunt
bieden. Laten wij hopen dat wij elkaar weer z.s.m.
gewoon op school kunnen ontmoeten!
Aanmelden noodopvang
Beste ouders,
Hierbij ontvangt u de link voor het opgeven van de
noodopvang van 25-1 t/m 5-2.
Als u werkzaam bent in een cruciaal beroep en u echt
geen andere mogelijkheden heeft om opvang te
realiseren, kunt u uw kind via deze link dus
aanmelden. Lisette Opgelder coördineert de
noodopvang. De noodopvang wordt begeleid door
onze onderwijsassistenten, de vakleerkracht
bewegingsonderwijs, enkele stagiaires en een
vrijwilliger. De kinderen van groep 3 t/m 8 volgen op
de noodopvang de online lessen via de eigen
groepsleerkrachten.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?i Foto’s vanuit de huiskamer…
d=vU0Zu6B9IEiZbARUgSQ27n-itPGeBjhApr2Hierbij enkele foto’s vanuit huis:
1cQNEjRUMjlLTkpHN0NYUEtHMUxNSlpTVUJCRkZITC
4u
Met vriendelijke groet
Wouter Sommers
Dank voor de bemoedigende en ondersteunende
berichtjes…
Beste ouders,
Dank jullie wel voor de berichtjes, het bosje bloemen,
en de kaartjes voor onze collega’s als blijk van
waardering hoe we het tot nu toe geregeld hebben.
Fijn om te ontvangen en fijn om te delen met de
collega’s. We willen ook alle ouders bedanken voor
de ondersteuning die zij bieden, naast hun eigen
werkzaamheden.
Definitief eindadvies groep 8
Omdat de school, in ieder geval, tot 8 februari 2021 is
gesloten, is het niet mogelijk om de Cito M toetsen
op adequate wijze af te nemen om tot een gedegen
eindadvies te komen. Derhalve baseren wij ons
Teun en zijn opa
definitief advies aan de hand van de
schoolresultaten, de persoonlijke kenmerken van de
leerling, het beeld van de leerkracht en de ervaringen
van het onderwijs van de afgelopen periode.
Het definitief eindadvies voor de kinderen van groep
8 geven wij op vrijdag 29 januari 2021. U wordt
hiervoor vandaag via Parro uitgenodigd. U ontvangt
dan het aanmeldingsformulier voortgezet onderwijs
van Velsen en/of van Haarlem.
De school moet vóór 1 maart 2021 een definitief
advies hebben gegeven en de kinderen moeten zich
Luna (Let’s stay home!) Sneeuwpop opdracht
aanmelden bij een VO school op 3, 4 of 8 maart 2021.
groep 4
Het definitief advies is bepaald door juf Margareth,
juf Beau, juf Lisette en meester Wouter.
De noodopvang van de Bosbeekschool in het nieuws
Gytha Funke is geïnterviewd door het NH Dagblad.
Gytha is onderwijsassistent op de Bosbeekschool en
zij deelt haar ervaringen bij de noodopvang en
daarnaast haar ervaringen als moeder van 3
kinderen. Hierbij de link om het artikel te lezen:

Pepijn uit groep 5 maakt een rekenles

Een creatieve opdracht om thuis te maken:
Josephine (groep 3) heeft vanuit de noodopvang een
creatieve opdracht meegekregen om thuis te maken.
Hierbij de reactie van de ouders van Josephine: ‘We
veel plezier hebben gehad van de knutsel huiswerk
knuffel opdracht. Het is een echt familie werkje
geworden. Mama Sophie en oma Lies en natuurlijk
Josephine hebben er veel plezier aan gehad en voor
Josephine is het de nieuwste knuffel in haar familie!’

Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw agenda)
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)
Challenge in groep 8A
In groep 8a werden de kinderen uitgedaagd voor een Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 aug. 2021
challenge. Eén van de challenges was: schrijf een
gedicht. Milou schreef dit mooie gedicht.
Studiedagen schooljaar 2020-2021 (alvast voor uw
agenda). Alle kinderen zijn dan vrij.
Tijdlijn
woensdag 10 februari 2021
Als ik naar de tijdlijn kijk raak ik gefascineerd
donderdag 25 maart 2021
Dan heb ik al lang 1001 dingen genoteerd
Als ik later groot ben denk ik dat ik al weet wat ik wil maandag 26 april 2021
woensdag 16 juni 2021
worden
donderdag 08 juli 2021 (studiemiddag!)
Archeoloog lijkt me wel wat dan zoek ik in de grond
vrijdag 09 juli 2021 (calamiteitendag)
naar potjes en borden
Spelen en bouwen blijft leuk. Groep 8B deed een
wedstrijdje ‘de hoogste toren bouwen’. Lars had een
toren van 4,5 meter gebouwd! Het was een top
opdracht!

Of naar oude tekeningen of schilderijen van van goch
Die dan een zelf portret maakt of hij schildert een joch De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 29 januari 2021
Als ik naar de tijdlijn kijk raak ik gefascineerd
Dan heb ik al lang 1001 dingen genoteerd
Ergens in de tijd van ridders en kastelen
Is ook heel interessant voor velen
Met van die ruiters op de beste en snelste paarden
Met in hun hand scherpen en glanzende zwaarden
Als ik naar de tijdlijn kijk raak ik gefascineerd
Dan heb ik al lang 1001 dingen genoteerd

