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Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- voortzetting tijdelijk continurooster t/m 30
april!
- dinsdag 13 april en donderdag 15 april komt
de schoolfotograaf (zie verderop in deze
nieuwsbrief)
- vanaf maandag 5 april – vrijdag 30 april
tevredenheidsonderzoek voor ouders en
leerlingen (digitaal)
- woensdag 14 april: digitale promotietour
Mad Science (na schoolse activiteit) 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

Er zal tussentijds een herinnering 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
Eten en drinken tijdens lunch
Wij zien tijdens de lunch dat er kinderen zijn die
koeken, donuts etc. meegekregen hebben. Aandacht
voor gezonde voeding vindt iedereen belangrijk. Wij
adviseren u om uw kind op school gezond te laten
eten. Dank voor uw medewerking.

De schoolfotograaf
Dinsdag 13 en donderdag 15 april worden de
schoolfoto's gemaakt. Na een inventarisatie onder
ouders is gekozen voor dezelfde fotograaf als vorig
jaar. De verbeterpunten die aangedragen zijn,
hebben wij met de fotograaf besproken. Zo worden
de foto's dit jaar voor een green screen gemaakt, u
kunt bij het bestellen van de foto's zelf een
achtergrond kiezen. Vanwege de coronaVanuit de directie
maatregelen heeft iedere leerkracht een eigen keus
Personele zaken
Op dit moment is het echt puzzelen om de bezetting om met de groep op de foto te gaan, zich er achteraf
van groep 1/2A en 1/2C rond te krijgen. Juf Caroline in te laten fotoshoppen of dit jaar te ontbreken op de
foto. Of uw kind op dinsdag of donderdag op de foto
zal a.s. dinsdagochtend en donderdagochtend weer
gaat, is niet met zekerheid te zeggen, houdt u dus
rustig aan opstarten.
met beide dagen rekening. Net als vorig jaar kunnen
wij helaas geen ruimte bieden voor foto's met
Tevredenheidsonderzoek ouders
kinderen die niet op de Bosbeekschool zitten. Broers
Periodiek (om de twee jaar) houden wij een
tevredenheidsonderzoek onder ouders. leerlingen en en zussen die wel op de Bosbeekschool zitten,
teamleden. Op woensdag 7 april hebben alle ouders kunnen uiteraard wel samen op de foto.
(zoals vermeld in Parnasyss: verzorger 1 en verzorger
Sociale Veiligheid groep 5 t/m 8
2) een uitnodiging per e-mail ontvangen om het
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben in een
tevredenheidsonderzoek in te vullen. Hier heeft u
vragenlijst hun gevoel van veiligheid kunnen
ruim drie weken de tijd voor.
aangeven. Er zijn vragen gesteld op het gebied van:
- veiligheidsbeleving
Per e-mailadres (verzorger 1 of verzorger 2) kunt u
- het optreden van de leerkracht
dus 1 vragenlijst invullen. Dit is vooral handig voor
- de opstelling van de leerling
ouders met meerdere kinderen op school of ouders
- welbevinden
die geen gezamenlijke huishouding voeren.

- fysieke veiligheid
- sociale veiligheid
- psychische veiligheid
- materiële zaken.
De school scoort een goed (gemiddelde score van
3,52 van de maximale 4) op deze gebieden.
Deze resultaten willen wij u ook niet onthouden:
- Ik voel mij veilig op school; ik geef de school
voor veiligheid het cijfer 8,7
- Ik heb het naar mijn zin op school; ik geeft de
school het cijfer 8,4
Hier zijn wij trots op.
Aandachtspunten zijn er ook altijd, bijvoorbeeld:
- Hoe kunnen kinderen aangeven dat zij bang
zijn voor andere kinderen en hoe kan een
leerkracht daar op reageren?
- Wat kan ik doen als een ander kind aan mijn
spullen zit en welke hulp of ondersteuning
kan ik van de leerkracht verwachten?
Het gesprek in de groep is voor ons een belangrijk
middel en daar zullen we regelmatig gebruik van
blijven maken.

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.
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

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
Woensdag Gymhuys
alleen met een vriendje of met het gezin. De vier
- 08.30 uur – 09.40 uur groep 8B
dagen kunnen gelopen worden tussen 29 maart en
- 09.40 uur – 10.50 uur groep 7
30 juni, en tussen de eerste en de vierde dag mag
- 11.05 uur – 12.15 uur groep 8A
maximaal twee weken zitten. De routes worden
samengesteld op basis van de postcode die u
Virtuele tour Bosbeekschool
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
Corona: update
We blijven alert!
- bij klachten blijven we thuis
- als er iemand positief getest is binnen het
gezin, volgen wij het advies van de GGD op.
- volwassenen houden in de omgeving van de
school afstand van elkaar.
- denk aan speelafspraken

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

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 16
april 2021

