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Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- maandag 5 april Tweede Paasdag (vrij)
- voortzetting tijdelijk continurooster t/m 30
april!
- dinsdag 13 april en donderdag 15 april komt
de schoolfotograaf (info volgt)
- vanaf maandag 5 april – vrijdag 30 april
tevredenheidsonderzoek voor ouders en
leerlingen (digitaal)
- woensdag 14 april: Mad Science (na schoolse
activiteit) digitale promotietour in iedere
groep.
- woensdag 14 april: MR vergadering
- vrijdag 16 april: Nieuwsbrief
- dinsdag 20 april Cito Eindtoets leerlingen
groep 8
- woensdag 21 april Cito Eindtoets leerlingen
groep 8
- vrijdag 23 april: Nieuwsbrief
- maandag 26 april studiedag: alle kinderen zijn
vrij
- dinsdag 27 april Koningsdag (vrij)
- vrijdag 30 april: Nieuwsbrief
Vanuit de directie
Pasen
Wat hebben de kinderen genoten vanochtend! De
kinderen begonnen met een supergezellig
paasontbijt, verfden de potjes van de plantjes,
speelden paasspelletjes en er was zelfs een
paaskahoot voor de kinderen uit de bovenbouw. Het
spelletje eitje tik was een daverend succes in alle
groepen! Ik dank de OR voor de fantastische
voorbereiding! Fijne Paasdagen allemaal!

Ook was er een Paasprijsvraag: Hoeveel eitjes zitten
er in deze glazen pot? Er was een pot vol eitjes voor
de groepen 1/2 t/m 4. In de glazen pot zaten er 69
eitjes. Yfke (groep 1/2C), Foppe (groep 3) en Luna
(groep 4) hadden allemaal 70 als antwoord gegeven.
Zij zaten er dus maar 1 eitje vanaf.
In de glazen pot voor de groepen 5 t/m 8 zaten 178
eitjes. Pieter uit groep 7 had als antwoord 182
gegeven. Hij zat er maar 4 naast. Alle winnaars
hebben een heerlijke paasprijs ontvangen.
Tevredenheidsonderzoek ouders en leerlingen
Periodiek (om de twee jaar) houden wij een
tevredenheidsonderzoek onder ouders. leerlingen en
teamleden. Vanaf maandag 5 april ontvangen alle
ouders (zoals vermeld in Parnasyss: verzorger 1 en
verzorger 2) een uitnodiging per e-mail om het
tevredenheidsonderzoek in te vullen. Hiervoor heeft
u vier weken de tijd. Er zal iedere week een
herhalingsmail gestuurd worden aan diegene die nog
niets hebben ingevuld. Ons streven is dat alle ouders
reageren. Hoe meer respondenten, hoe
betrouwbaarder het beeld dat u met elkaar schetst.
Wij vinden uw mening belangrijk! De uitkomsten

bespreken wij als team met elkaar en worden
gedeeld met de MR. Ook zullen wij de belangrijkste
punten via de nieuwsbrief delen met alle ouders en
plaatsen wij de resultaten op
www.scholenopdekaart.nl
Alternatieve avond4daagse
Een grootschalige avondvierdaagse zit er dit jaar
vanwege de coronamaatregelen niet in. Maar er is
een prachtig alternatief. Vorig jaar is hiermee gestart
en we hopen dit jaar op nog meer deelnemers. Er is
een "Home edition" van de avond4daagse gemaakt.
Iedereen krijgt de mogelijkheid om een eigen
avond4daagse te lopen. Niet in grote groepen, maar
alleen met een vriendje of met het gezin. De vier
dagen kunnen gelopen worden tussen 29 maart en
30 juni, en tussen de eerste en de vierde dag mag
maximaal twee weken zitten. De routes worden
samengesteld op basis van de postcode die u
opgeeft. Uiteraard is de officiële avond4daagse
medaille hieraan verbonden. De kosten zijn 6,50 per
deelnemer. Inschrijven kan via:
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4d
aagse-home-edition

zijn wij er voor verantwoordelijk dat alle kinderen
veilig op school komen en weer veilig naar huis
kunnen gaan.
Ouders willen graag aandacht voor het vergroenen
van het schoolplein
De gemeente Velsen ondersteunt in samenwerking
met het Pieter Vermeulen museum initiatieven van
kinderen, ouders en scholen om de schoolomgeving /
de schoolpleinen te vergroenen. Er is een
stappenplan ontwikkeld met als titel: ‘Hoe creëer ik
een Groen schoolplein?’
Op donderdag 8 april van 15.30 uur – 16.30 uur is er
een brainstormsessie voor geïnteresseerden met als
thema: plannen om schoolpleinen te vergroenen.

In januari heeft het Pieter Vermeulen museum het
werkboek Van Grijs Naar Groen gelanceerd. Dit
werkboek is te downloaden
op: pietervermeulenmuseum.nl/groeneschoolpleinen
Maar het blijft niet bij het werkboek. Als Natuur en
Milieu Educatiecentrum van Velsen wil het Pieter
Vermeulen museum scholen met (plannen voor) een
groen schoolplein ondersteunen met een educatief
pakket waarmee leraren en leerlingen aan de slag
Verkeersveiligheid rondom de school
kunnen. Doel van het pakket is om leerlingen bewust
Al enkele jaren is de gemeente bezig met het
te maken van de waarde van groen voor
ontwerp herinrichting Wüstelaan, Burgemeester
klimaatadaptatie en biodiversiteit. Wij denken eraan
Enschedélaan en Molenstraat. Deze herinrichting
staat gepland voor de periode tweede kwartaal 2021. om materialen te ontwikkelen waarmee kinderen zelf
Hierbij neemt de gemeente ook de verkeersveiligheid de verschillen tussen grijs en groen kunnen metenop het eigen schoolplein maar ook rondom de
rondom de school in beraad. Door actief optreden
school. Er hebben zich 12 Velsense scholen bij het
van Peter Harmsen (ouder van Sarah en Yannick) is
Pieter Vermeulen museum gemeld met plannen voor
de verkeerssituatie rondom de school door
een groen schoolplein.
medewerkers vanuit de gemeente afgelopen week
nogmaals bekeken bij het ingaan van de school. Het Wil je meedenken, of je aanmelden voor de
brainstormsessie neem dan z.s.m. contact op met:
gaat ons om de veiligheid van alle kinderen. De
Nicolette Seggeling, Marieke Mulder, Annemarie
herinrichting kan daarbij echt helpen, maar ons
Tasseron, Marjolein Pas of
gedrag is bepalender!
Jonna Becker: jonnabecker@hotmail.com
Corona: update
parkeer niet naast of langs de kerk
We blijven alert!
kom met de fiets naar school
- bij klachten blijven we thuis
kom lopend naar school
- als er iemand positief getest is binnen het
parkeer je auto op een veilige plaats in de
gezin, volgen wij het advies van de GGD op.
buurt en loop dat kleine stukje naar school.
- volwassenen houden in de omgeving van de
- stop niet even voor de school om je kind daar
school afstand van elkaar.
uit te laten stappen
denk aan speelafspraken
- parkeer je auto niet op de stoep naast het
schoolplein
Het kan ook de komende periode voorkomen dat er
’n individuele groep tijdelijk thuisonderwijs op
Handhaving door BOA’s is altijd een punt van
afstand krijgt
aandacht, maar wat zou het toch mooi zijn als
handhaving op dit gebied niet nodig zou zijn! Samen
-

-

-

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.

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 30
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.
Rooster bewegingsonderwijs
Maandag Parnassiazaal
- 08.45 uur – 09.45 uur groep 6
- 10.00 uur – 11.00 uur groep 5
- 11.15 uur – 12.15 uur groep 4
- 12.30 uur – 13.30 uur groep 3/4
- 13.45 uur – 14.45 uur groep 3
Woensdag Gymhuys
- 08.30 uur – 09.40 uur groep 8B
- 09.40 uur – 10.50 uur groep 7
- 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)
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 (vrij voor alle kinderen)
De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 9
april 2021

Fijne paasdagen!

