Nummer 23 /datum: 19-03-2021
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
De school gaat weer open op maandag 22 maart
2021.

-

-

als er opnieuw een melding komt van een
positief geteste leerling in de groep, want
dan moet de klas in quarantaine
als de leerkracht ziek is en wij geen andere
interne / externe oplossing hebben kunnen
organiseren.

De afgelopen periode meer dan 20 positief geteste
leerlingen, 1 stagiaire en 2 personeelsleden.
In de afgelopen periode zijn er meer dan 20 kinderen
positief getest. De kinderen zaten in groep 1/2A,
Maandag 22 maart: groep 6 gaat ’s middags naar
groep 1/2C, groep 3/4, groep 5, groep 6, groep 7 en
Thijsses Hof
groep 8A. Als er 1 leerling positief getest is in een
groep, moet de hele groep meteen in quarantaine en
Vanuit de directie / corona update:
De school gaat weer open vanaf maandag 22 maart. dat geldt dan ook voor de groepsleerkrachten en de
Na de sluiting van vorige week zijn wij heel blij dat de onderwijsassistenten. Het tijdelijk sluiten van de
school was een noodzakelijke ingreep! We zijn trots
school maandag weer open gaat en dat wij weer
dat we ons onderwijs op afstand meteen hebben
fysiek les kunnen geven. Om te voorkomen dat we
kunnen realiseren vanaf donderdag 11 maart 2021!
straks weer een stijging krijgen van positief geteste
leerlingen en/of collega’s vragen wij u om alert te
blijven en ook de komende dagen te kiezen voor uw Studiedag afgelast
De studiedag van aankomende donderdag 25 maart
en onze veiligheid:
2021 gaat niet door. De afgelopen 10 dagen was de
- bij klachten blijft de leerling thuis
school gesloten en om dan bij het weer opstarten van
- als er iemand in het gezin positief getest is,
verwachten wij dat het hele gezin gedurende de school op donderdag meteen weer alle kinderen
een dag thuis te moeten houden is geen prettig
de quarantaineperiode thuisblijft
- wij vragen u dringend om alleen uw kind naar vooruitzicht. Donderdag verwachten wij de kinderen
dus gewoon op school.
school te brengen en daarna het
schoolterrein meteen te verlaten
Continurooster
- wij vragen u in de directe schoolomgeving
Wij hanteren vanaf maandag 22 maart nog even het
een mondkapje te dragen.
tijdelijk continurooster. In overleg met de M.R.
- blijf kritisch op speelafspraken! Op school
doen wij zeer ons best om in klassenbubbels hebben we besloten om het continurooster voort te
zetten in ieder geval t/m 2 april 2021. De
te werken en deze bubbels niet te mengen.
schooltijden blijven dus nog even als volgt:
Als kinderen na schooltijd afspreken met
- maandag, dinsdag, donderdag (08.30 uur –
andere kinderen buiten hun bubbel moeten
14.45 uur)
er in geval van besmetting direct meerdere
woensdag en vrijdag (08.30 uur – 12.15 uur)
groepen in quarantaine.
- alle kinderen blijven over.
- er worden tijdelijk geen TSO-bijdragen
Wij zullen volgens de richtlijnen vanuit het RIVM en
berekend en ook voor de BSO (noodopvang)
de GGD blijven reageren op kinderen met
worden geen extra kosten gevraagd.
verkoudsheidsklachten in de klas.
Zaterdag 20 maart 2021 Landelijke Opschoondag
gemeente Velsen

Het kan ook de komende periode voorkomen dat er
’n individuele groep tijdelijk thuisonderwijs op
afstand krijgt

Zodra de les is afgelopen, is er niemand die mij
ziet.
“Blijf thuis”, dat is wat de persconferentie zegt.
Is er dan niemand die het ziet?
Ik doe zo erg mijn best,
maar alles lijkt niet echt.
Rooster bewegingsonderwijs
Ik moet me aan zoveel regels houden,
Maandag Parnassiazaal
maar ziet niemand dan hoe hard ik vecht.
- 08.45 uur – 09.45 uur groep 6
Ik ben misschien maar een kind,
- 10.00 uur – 11.00 uur groep 5
maar ik heb ook wel recht.
- 11.15 uur – 12.15 uur groep 4
Ik voel me opgesloten.
- 12.30 uur – 13.30 uur groep 3/4
- 13.45 uur – 14.45 uur groep 3
Alles wordt voor mij besloten.
Ik voel me eenzaam;
Woensdag Gymhuys
zoveel gevoelens in mijn lichaam.
- 08.30 uur – 09.40 uur groep 8B
Ik voel zo veel dingen,
- 09.40 uur – 10.50 uur groep 7
maar het lijkt net of het nog moet beginnen.
- 11.05 uur – 12.15 uur groep 8A
Allemaal dingen in mijn hoofd,
mijn hele leven wordt leeg geroofd.
Zelf weet ik niet hoe ik me voel,
Medewerkers Partou ondersteunen grote pauzes
maar ik heb maar één doel:
De medewerkers van Partou ondersteunen tijdelijk
dat deze tijden over gaan,
de grote pauzes, zodat de leerkrachten ook even
pauze kunnen hebben. Dat was tot op heden lastig te dat de echte ik weer kan bestaan.
organiseren vanwege het tijdelijke continurooster.
Voor de duur van deze tijdelijke periode
ondersteunen de medewerkers van Partou ons op
maandag, dinsdag en donderdag. Er staan dan op het
grote schoolplein en op het kleuterplein twee
medewerkers van Partou. Zij houden tussen 11.30
uur en 13.30 uur toezicht op de kinderen tijdens de
grote pauze. De medewerkers dragen uit voorzorg
mondkapjes en blijven buiten op het schoolplein. De
extra kosten worden gedurende deze tijdelijke
periode door de school betaald. Bij slecht weer
blijven de kinderen binnen en ligt de
verantwoordelijkheid bij de leerkrachten.

Mara Mcleod, groep 7
Zaterdag 20 maart 2021 Opschoondag gemeente
Velsen
Op zaterdag 20 maart is het de Landelijke
Opschoondag. Dé dag om op pad te gaan en in onze
gemeente zwerfvuil op te ruimen. Ook op en rond de
basisscholen!

Prachtig corona gedicht Mara van uit groep 7:

Het onderstaand gedicht is een persoonlijk
gedicht van Mara uit groep 7. Wij plaatsen dit
gedicht in overleg met Mara en haar ouders. Het
Zwerfvuil opruimen is hartstikke leuk en natuurlijk
gedicht kan aanleiding geven om het gesprek
goed voor het milieu. Bijvoorbeeld omdat zwerfvuil
aan te gaan met uw kind over hoe hij / zij zich
vaak in de zee terechtkomt. Daarnaast kunnen
voelt op dit moment.…

kinderen ook mooie prijzen winnen als ze meedoen.

Mijn laptop klapt open:
ik zie de kinderen uit mijn klas
die eerst mijn vrienden waren,
maar dat voelt anders achter dat glas.
Online ben ik aanwezig, maar mijn gedachten
zijn er niet.

🌿 Help jij Velsen schoon het voorjaar in? 🌳
Op zaterdag 20 maart is het de Landelijke
Opschoondag. Op deze dag gaan veel mensen op pad
in hun eigen buurt om zwerfvuil op te ruimen. Jij doet
toch ook mee? Het enige wat je nodig hebt is een

vuilniszak, een paar handschoenen en je goede
humeur!
Je kunt zelfs mooie prijzen winnen! Plaats op 20
maart een foto van jezelf op facebook, twitter,
instagram of WhatsApp naar de gemeente (06 408
978 75) met #Velsenschoon om kans te maken!
Meer informatie vind je op de website van de
gemeente: https://www.velsen.nl/opschoondag
#Landelijkeopschoondag #Velsenschoon

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.
maandag 26 april 2021
woensdag 16 juni 2021
donderdag 08 juli 2021 (studiemiddag!)
vrijdag 09 juli 2021 (calamiteitendag)

Virtuele tour Bosbeekschool

Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u
altijd delen met uw vrienden of kennissen.
https://www.360superview.nl/VTbosbeekschool/ind
ex.htm

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.

De Beslisboom

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 26
maart 2021

