Nummer 22 /datum: 12-03-2021
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
De school is tijdelijk gesloten t/m vrijdag 19 maart
2021.
Er is noodopvang voor de kinderen van cruciale
beroepen onder strikte voorwaarden
(veiligheid/gezondheid).
De school (het speellokaal) is op woensdag 17 maart
een stembureau voor de landelijke verkiezingen.
Vanuit de directie:
Tijdelijke schoolsluiting
De afgelopen dagen meldden gelukkig veel ouders
dat er volwassenen positief getest zijn en dat er zelfs
kinderen positief getest zijn. Ook hielden de ouders
de kinderen bij voorbeeld bij een beginnende
verkoudheid uit voorzorg thuis. Dit was belangrijke
informatie om te delen met elkaar. Wij handelen
altijd naar aanleiding van positief geteste
volwassenen en of positief geteste kinderen volgens
de richtlijnen vanuit het RIVM en de PO-raad.

zetten in ieder geval t/m 2 april 2021. 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.
De Bosbeekschool als stembureau
Woensdag 17 maart 2021 dient het speellokaal van
de Bosbeekschool als stembureau. Gaat u stemmen,
volgt u dan de veiligheidsmaatregelen van het
stembureau op. Vanzelfsprekend vangen wij de
kinderen van de noodopvang die dag boven op.

Verkeersveiligheid rondom de school
Regelmatig vraag ik uw aandacht voor het
verkeersprobleem bij het in- en het uitgaan van de
school. Ons advies luidt altijd: kom te voet of met de
fiets naar school, of parkeer veilig op afstand in de
buurt. Het parkeren naast de kerk, een altijd bezette
kiss- en ridezone en het stoppen vlak voor de school
om even snel een kind uit te laten stappen zorgt te
vaak voor onveilige situaties. Aan ons gedrag kunnen
Bovenstaande heeft helaas ook tot gevolg gehad dat wij zelf iets doen. Peter Harmsen heeft als ouder van
ik in overleg met het team, de MR, de bestuur en de de Bosbeekschool ingesproken in een
raadsvergadering om de gemeente mee te laten
GGD heb moeten besluiten om de school tijdelijk te
denken. Er liggen plannen voor herinrichting van de
sluiten t/m vrijdag 19 maart 2021 om erger te
Burg. Enschedélaan, de Wüstelaan en de
voorkomen. Meteen is het onderwijs op afstand
gerealiseerd, dat vraagt wat van ons allen. Wij blijven Molenstraat, maar ook bij die herinrichting wordt er
onvoldoende aandacht gegeven aan de
ons best doen om ook tijdens deze situatie het
onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Ik dank u verkeersveiligheid. De MR en de school willen hierbij
graag bij aansluiten. Ter informatie ontvangt u hier
allemaal voor uw medewerking! Blijft u alstublieft
informatie over positieve testuitslagen met mij delen. het bericht uit de IJmuider Courant. Samen kunnen
wij tot een oplossing komen. Ons voorbeeldgedrag is
daarbij echt ondersteunend. Samen kunnen we veel
Personele zaken:
betekenen voor de veiligheid van onze kinderen!
Juf Ineke geeft vanaf maandag weer online les.
Peter Harmsen bedankt voor het inspreken.
Juf Marlon moet nog de komende 2 weken volledig
rust houden. Sterkte juf Marlon.
Continurooster
Wij hanteren vanaf maandag 22 maart nog even het
tijdelijk continurooster. In overleg met de M.R.
hebben we besloten om het continurooster voort te

Virtuele tour Bosbeekschool

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
Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u maandag 26 april 2021
woensdag 16 juni 2021
altijd delen met uw vrienden of kennissen.
donderdag 08 juli 2021 (studiemiddag!)
https://www.360superview.nl/VTbosbeekschool/ind vrijdag 09 juli 2021 (calamiteitendag)
ex.htm
De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 19
Aanmelden broertjes en zusjes
maart 2021
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.
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

