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Nog een paar mooie thuiswerk foto’s

Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
We gaan maandag 8 februari 2021 weer open!
Vanuit de directie:
Maandag 8 februari gaat de school weer open! Het is
fijn voor alle kinderen dat zij weer dagelijks naar
school kunnen gaan, dat zij weer dagelijks contact
hebben met hun klasgenootjes en dat we weer
samen kunnen leren! Ouders zijn blij dat zij zich weer
volledig kunnen richten op hun ‘thuiswerk-situatie’!
Wij danken de ouders voor hun ondersteuning de
afgelopen weken! Leerkrachten zijn blij dat we weer
dagelijks fysiek les kunnen geven. We het de
afgelopen periode zeker niet slecht gedaan! Ik dank
alle collega’s die de noodopvang hebben begeleid of
ondersteund. We hebben met elkaar flinke klus goed
geregeld en daar mogen we ook trots op zijn!
Chromebooks en lesmateriaal maandag allemaal
weer mee naar school!
Wilt u alle geleende chromebooks, opladers en
koptelefoons en alle uitgedeelde boeken en schriften
maandag weer aan uw kind meegeven naar school!
De geleende chromebooks, opladers en evt.
koptelefefoons kunnen bij meester Wouter
ingeleverd worden.
Belangrijke informatie over het heropenen van de
school
U heeft vandaag belangrijke informatie vanuit de
Bosbeekschool en vanuit het bestuur OPOIJmond
ontvangen met daarin veel antwoorden op de vele
vragen over hoe de school het heropenen gaat
organiseren rekening houdend met alle adviezen of
maatregelen. Wilt u svp deze informatie goed
doorlezen? Alvast bedankt voor uw medewerking.

Kate uit groep 7 wint bij het inzamelen van
kerstbomen een excursie voor de hele groep…
Kate (groep 7), Lauren (groep 5) en Sarah (oud
leerling) Konings hebben met elkaar voor de
gemeente kerstbomen ingezameld en deze gebracht
naar het inzamelpunt. Iedereen kreeg € 0,50 per
ingeleverde kerstboom. Ook was er een loterij aan
verbonden en Kate uit groep 7 heeft de superprijs op
haar lootje gewonnen… een uitje met de klas naar
keuze! De prijs zal binnenkort overhandigd worden
door een wethouder van de gemeente Velsen. We
houden u natuurlijk daarover op de hoogte. Kate,
Lauren en Sarah, alvast van harte gefeliciteerd!

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)
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.
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 19 februari 2021

