Nummer 19 /datum: 12-02-2021
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
Vanuit de directie:
Continurooster
In ieder geval tot de voorjaarsvakantie hanteren wij
een continurooster.
- maandag, dinsdag, donderdag (08.30 uur –
14.45 uur)
- woensdag en vrijdag (08.30 uur – 12.15 uur)
- alle kinderen blijven over.

Wij bedanken juf Ellemieke Hofland voor haar
werkzaamheden en ondersteuning op de
woensdagen in groep 6. Tot de voorjaarsvakantie
blijft juf Ellemieke op de Bosbeekschool.
De vervanging van juf Margareth is op dit moment
nog niet opgelost. Hier wordt hard aan gewerkt.
Een paar mooie foto’s

Beleid rondom ‘snotneuzen’
Het Outbreak Management Team (OMT) heeft
laatst het advies rondom thuisblijven met
verkoudheidsklachten aangescherpt. Minister Slob
van Onderwijs heeft dat advies overgenomen.
Vanaf maandag 8 februari geldt daarom voor
kinderen die naar de basisschool gaan dat bij
verkoudheidsklachten zoals een loopneus,
neusverkoudheid, niezen en keelpijn de kinderen
thuis moeten blijven. Op deze manier wordt risico
op besmetting met het corona virus verkleind.
Meer informatie hier over kunt u vinden op deze
link: Handreiking bij neusverkouden kinderen | LCI
richtlijnen (rivm.nl). Samen blijven we gezond!

De Beslisboom
Hierbij ter informatie het overzicht van de
beslisboom voor 4 – 12 jarigen.
https://www.boink.info/stream/beslisboomverkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8boinkajnrivm.pdf

Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw
agenda)
Voorjaarsvakantie 20 febr. 2021 t/m 28 febr. 2021
Personele zaken:
Tweede Paasdag 05 april 2021
Juf Maria Dolores gaat per 1 maart 2021 werken op
Koningsdag 27 april 2021
de Brederode Daltonschool. Juf Lindy keert per 1
maart 2021 weer terug op school. Zij zal op woensdag Meivakantie 01 mei 2021 t/m 16 mei 2021
in groep 6 staan en op donderdag en vrijdag in groep Hemelvaart (in meivakantie)
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
3. Juf Ineke zal dan op maandag, dinsdag en
Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 aug. 2021
woensdag voor groep 3 staan.
Wij danken juf Maria voor de ondersteuning de
afgelopen periode en wensen haar veel succes op de
BDS.

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

