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Juf Patricia heeft haar opleiding tot gedragsspecialist
afgerond. Het is voor alle collega’s fijn om gebruik te
kunnen maken van haar kennis en vaardigheden op
dit gebied. Gefeliciteerd, juf Patricia!

Continurooster
Wij hanteren nog even het tijdelijk continurooster. In
overleg met de M.R. hebben we besloten om het
Vanuit de directie:
continurooster voort te zetten in ieder geval t/m 12
Personele zaken:
Juf Ineke is komende week afwezig in de groep i.v.m. maart 2021. De schooltijden blijven dus nog even als
volgt:
met een kleine operatie aan haar pols. Juf Ineke zal
- maandag, dinsdag, donderdag (08.30 uur –
online les geven vanuit huis. De klas wordt dan
14.45 uur)
ondersteund door een onderwijsassistent.
- woensdag en vrijdag (08.30 uur – 12.15 uur)
- alle kinderen blijven over.
Juf Marlon heeft een zeer pijnlijke heup. Zij moet nog
- er worden tijdelijk geen TSO-bijdragen
minstens een week volledig rust houden.
berekend en ook voor de BSO (noodopvang)
worden geen extra kosten gevraagd.
Met juf Gisela gaat het wat beter. Zij is op dit
moment nog langdurig ziek, maar de bloedwaarden
De ouderraad (OR) zoekt nieuwe leden
zijn momenteel goed.
Aan het eind van dit schooljaar nemen er minstens
drie OR-leden afscheid van de ouderraad. Zij hebben
De dochter van juf Antoinette heeft haar laatste
chemo gehad. Ze is nu thuis. Dat is prettig voor haar. jarenlang de school ondersteund bij het organiseren
Medisch is het op dit moment nog steeds een zwaar van bijzondere en feestelijke activiteiten. De OR is
een fijne betrokken groep ouders die ongeveer 4x per
traject. Juf Antoinette is afwezig vanwege de zorg
jaar vergadert en onderling de taken zo verdeelt dat
voor haar dochter en het mogelijke
iedereen een mooie bijdrage kan leveren bij de
besmettingsgevaar.
activiteiten voor alle kinderen van de school. In de OR
zitten op dit moment: Cindy Reijnders (vz), Patrick
Met juf Margareth gaat het nog niet goed. Zij moet
echt rust nemen en even afstand nemen van school. Jorna, Laura Roodenburg, Rick de Zwart, Wouter
Hoogland, Jennifer Wise (penningmeester), Dike de
Jager, Natasja van Vliet, Angela Koning en Marieke
Wij wensen alle collega’s heel veel sterkte toe!
Altenburg. Vanuit het team is Juf Lida van Essen
vertegenwoordigd in de OR. Heeft u interesse?
Als uw kind een kaartje, een briefje of een tekening
Bespreek het eens in de whatsapp groep van uw kind.
wil sturen naar een ziek teamlid, dan mag dat
natuurlijk altijd. Dat kan via school. Als u het kaartje U bent van harte welkom bij deze actieve en gezellige
bij meester Wouter afgeeft, dan zorgt hij ervoor dat groep ouders!
het kaartje bij de juiste collega terecht komt.
De OR doet ook een oproep voor een lid van de
kascommissie. Jaarlijks moet het financieel overzicht
*****
van de OR gecontroleerd worden. Deze financiële
verantwoording wordt jaarlijks gedeeld met de MR.
Juf Lindy is deze week na haar zwangerschaps- en
Heeft u jaarlijks max. twee avonden vrij en
ouderschapsverlof weer begonnen. Op woensdag
staat juf Lindy in groep 6 en op donderdag en vrijdag belangstelling voor deze belangrijke controlerende
taak? Neem dan contact op met Jennifer Wise, de
in groep 3. Ook sluit juf Lindy weer aan bij de MR.
penningmeester van de OR. Alvast bedankt voor uw
Heel veel succes, juf Lindy!
reactie.

Kate uit groep 7 ontvangt superprijs

Kate Koning had met de kerstbomeninzameling het
winnende lot waarmee ze een grote prijs won. Ze
kreeg afgelopen woensdag in de klas via een digitale
vergadering uit (virtuele) handen van de wethouder
een cheque van € 500,-. Groep 7 vond het wel een
bijzonder gebeuren om via het digibord met de
wethouder te praten. Kate mocht kiezen of ze dit aan
een goed doel wilde besteden of aan een uitje met de
klas. Tot grote vreugde van de klas heeft Kate
gekozen voor een uitje met de klas.
Zodra het weer mogelijk is, wil Kate met haar
klasgenootjes naar het trampoline-paradijs Street
Jump.
Virtuele tour Bosbeekschool

Aanmelden broertjes en zusjes
Zijn al uw kinderen al aangemeld op de
Bosbeekschool? Het is altijd mogelijk om uw kind aan
te melden. De meeste ouders melden hun kinderen
aan als zij 2 of 2,5 jaar oud zijn. Voor ons is het fijn op
zicht te hebben op de ontwikkeling van onze
leerlingaantallen.
Deze maand: oudergesprekken (huidige stand van
zaken schoolontwikkeling van uw kind)
De maand maart staat in het teken van de
oudergesprekken. De groepsleerkrachten nodigen u
deze maand uit om de 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
hand van de methode gebonden toetsen de huidige
stand van zaken en kijken we naar de
onderwijsbehoefte en naar wat er nodig is richting
het einde van dit schooljaar.
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-8-boinkajnrivm.pdf
Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw agenda)
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
Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u donderdag 08 juli 2021 (studiemiddag!)
altijd delen met uw vrienden of kennissen.
vrijdag 09 juli 2021 (calamiteitendag)
https://www.360superview.nl/VTbosbeekschool/ind
ex.htm

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 12
maart 2021

