Nummer 24 /datum: 26-03-2021
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- 29 maart – 2 april: afname vragenlijst Sociale
veiligheid voor de leerlingen uit de groepen
5 t/m 8.
-

vrijdag 2 april paasfeest op school

Vanuit de directie
Pasen
Vrijdag 2 april 2021 vieren wij op school het
paasfeest. Dit jaar wordt het paasfeest anders
georganiseerd in vergelijking met andere jaren. De
jaarlijkse vossenjacht voor de kleuters met
medewerking van de kinderen van groep 8 en de
speurtocht in Santpoort kan helaas niet doorgaan. De
OR heeft een fantastisch feestelijk alternatief
programma georganiseerd voor alle groepen! U
ontvangt vandaag ook de speciale paasbrief met voor
u belangrijke informatie.
Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen
groep 5 t/m 8
Jaarlijks meten wij de Sociale veiligheid bij de
kinderen van groep 5 t/m 8. Dit doen wij komende
week. Kinderen geven anoniem aan of zij zich veilig
voelen op onze school en benoemen eventuele
aandachtspunten. De uitkomsten delen wij met de
MR en met alle ouders via de nieuwsbrief en op de
site van www.vensters.nl.

-

Volwassenen houden in de omgeving van de
school afstand van elkaar.

Het kan ook de komende periode voorkomen dat er
’n individuele groep tijdelijk thuisonderwijs op
afstand krijgt
- 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.
Parkeren naast het schoolplein
Beste ouders, ook bij het halen van uw kind is de
stoep naast het schoolplein verboden om op te
parkeren! Wilt u uw auto in de buurt op een veilige
plaats parkeren! Dank u wel voor uw medewerking.
Continurooster
Wij hanteren nog steeds het tijdelijk continurooster.
In overleg met de M.R. hebben we besloten om het
continurooster voort te zetten in ieder geval t/m 2
april 2021 (We overwegen om deze situatie voort te
zetten t/m 30 april 2021, na overleg met de MR
informeer ik u zo spoedig mogelijk).
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.

Nieuwe chromebooks
Afgelopen week hebben wij 55 chromebooks
gekregen vanuit de landelijke subsidie
Rooster bewegingsonderwijs
onderwijsachterstanden. In totaal hebben wij nu de
beschikking over ruim 100 chromebooks waarvan alle Maandag Parnassiazaal
- 08.45 uur – 09.45 uur groep 6
groepen gebruik kunnen maken. Een mooie
- 10.00 uur – 11.00 uur groep 5
investering ter ondersteuning van ons onderwijs.
- 11.15 uur – 12.15 uur groep 4
- 12.30 uur – 13.30 uur groep 3/4
Corona: update
- 13.45 uur – 14.45 uur groep 3
We blijven alert!
Woensdag
Gymhuys
- Bij klachten blijven we thuis
- 08.30 uur – 09.40 uur groep 8B
- Als er iemand positief getest is binnen het
- 09.40 uur – 10.50 uur groep 7
gezin, volgen wij het advies van de GGD op.
- 11.05 uur – 12.15 uur groep 8A

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

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.
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 2
april 2021

