Nummer 20 /datum: 19-02-2021
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
4 maart M.R. vergadering 19.30 uur
5 maart leerlingenraad 11.30 uur
12 maart Thijsses Hof groep 6 (?)
12 maart Nieuwsbrief
Vanuit de directie:
Personele zaken:
De vervanging van juf Margareth (groep 8A)
Vanaf 1 mei is er een fulltime invaller beschikbaar.
Dat vraagt om een tijdelijke oplossing.
We gaan deze situatie tot 1 mei als volgt opvangen:
- maandag: meester Wouter Sommers
- dinsdag: juf Lisette Opgelder
- woensdag: juf Lisette Opgelder
- donderdag: meester Bas Disseldorp
- vrijdag: meester Bas Disseldorp
De kinderen van groep 8A kennen meester Bas al
vanwege zijn invaldagen van voor de kerstvakantie.
Meester Bas heeft op vrijdag 5 maart en vrijdag 12
maart andere verplichtingen. Deze twee ochtenden
zal juf Lisette voor groep 8A staan. De
ouders/verzorgers en kinderen van groep 8 zijn
persoonlijk geïnformeerd.
Continurooster
Wij hanteren ook na de vakantie nog even het
tijdelijk continurooster. In overleg met de M.R.
hebben we besloten om het continurooster voort te
zetten in ieder geval t/m 5 maart 2021. Op dinsdag 2
maart ontvangen wij weer belangrijke informatie
vanuit Den Haag. Afhankelijk van die informatie
zullen wij in samenspraak met het bestuur en de M.R.
op donderdag 4 maart een nieuw besluit nemen.
Daarbij nemen wij ook de mogelijkheden vanuit
Partou en Dikke Maatjes mee op het gebied van de
TSO en de BSO. De schooltijden blijven dus nog even
als volgt:
- maandag, dinsdag, donderdag (08.30 uur –
14.45 uur)
- woensdag en vrijdag (08.30 uur – 12.15 uur)
- alle kinderen blijven over.

-

er worden tijdelijk geen TSO-bijdragen
berekend en ook voor de BSO (noodopvang)
worden geen extra kosten gevraagd.

Bewegingsonderwijs wordt weer opgestart
De gymzalen waren al eerder door de gemeente
opengesteld voor het basisonderwijs. Alle scholen
van OPOIJmond hebben de afgelopen weken toch
nog even geen gebruik gemaakt van de gymzalen. De
kinderen hebben mede vanwege het weer niet
kunnen gymmen. Vanaf maandag 1 maart gaan we
wel weer gebruik maken van de gymzaal van de
Parnassiaschool en op woensdag van het Gymhuis.
Wel vinden wij het belangrijk dat de groepen zich in
cohorten (bubbels) omkleden, de zaal betreden en de
zaal verlaten. De gymtijden zullen dan ook aangepast
worden aan het tijdelijk continurooster en om de
kleedkamers als cohort te kunnen gebruiken. Het
bewegingsonderwijsschema ziet er vanaf maandag 1
maart 2021 als volgt uit:
08.30 uur: De kinderen groep 6 verzamelen op school
en lopen met juf Karlijn naar de gymzaal. Dit doen we
zo, omdat er om 08.30 uur ook kinderen van de
Parnassiaschool van die ingang gebruik maken.
Tussen alle lessen zit een kwartier pauze. In dat
kwartier zorgt juf Corina ervoor dat de kinderen zich
omkleden en zij brengt de kinderen naar buiten. Zo
voorkomen we dat er twee groepen tegelijkertijd in
de kleedkamers of gang zijn.
Groep 3 wordt om 14.45 uur bij de Parnassia gymzaal
opgehaald door de ouders. Omdat de
Parnassiaschool om 14.30 uur uit is, verwachten wij
geen extra drukte.
Er is geen pauzemoment voor groep 5 bij de gymzaal.
Maandag Parnassiazaal
08.45-09.45 groep 6
10.00-11.00 groep 5
11.15.12.15 groep 4
12.30-13.30 groep 3/4
13.45-14.45 groep 3

juf Karlijn
juf Mariette
meester Sonny
juf Melanie
juf Ineke

Woensdag Gymhuis
08.30-09.40 groep 8B
09.40-10.50 groep 7
pauze groep 7 in de gymzaal
11.05-12.15 groep 8A

juf Beau
juf Gerry
juf Lisette

Beleid rondom ‘snotneuzen’
Meer informatie kunt u vinden via deze link:
Handreiking bij neusverkouden kinderen | LCI
richtlijnen (rivm.nl).
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
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 12
maart 2021

Komende maand: oudergesprekken
(huidige stand van zaken
Het team van de Bosbeekschool wenst iedereen een
schoolontwikkeling van uw kind)
fijne voorjaarsvakantie!
De maand maart staat in het teken van de
oudergesprekken. De groepsleerkrachten
nodigen u deze maand uit om de huidige
ontwikkeling van uw kind met u te bespreken.
Een verslag van dit gesprek wordt vastgelegd
in Parnassys, ons leerlingvolgsysteem. Er
worden geen Cito M toetsen afgenomen en we
maken nu ook geen rapport. Wel bepalen we
aan de methode gebonden toetsen de huidige
stand van zaken en kijken we naar de
onderwijsbehoeften en naar wat er nodig is
richting het einde van het jaar.
Gratis hockeytraining 3 maart 2021

