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Na de meivakantie gaan we weer terug naar de
oude schooltijden:
Vanaf maandag 17 mei hanteren we de volgende
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
schooltijden:
Ouderportaal)
- maandag, dinsdag en donderdag (08.30 uur –
- voortzetting tijdelijk continurooster t/m 30
12.15 uur en van 13.30 uur – 15.30 uur)
april 2021
woensdag en vrijdag (08.30 uur – 12.15 uur)
- vanaf maandag 17 mei weer terug naar oude
- Partou zal op maandag, dinsdag en
schooltijden!
donderdag de TSO weer verzorgen.
- tot vrijdag 30 april: tevredenheidsonderzoek
voor ouders en leerlingen (digitaal)
Cito eindtoets voor de leerlingen van groep 8
- dinsdag 20 april Cito Eindtoets leerlingen
Dinsdag 20 en woensdag 21 april maken de kinderen
groep 8
van groep 8 de Cito Eindtoets. Twee dagdelen wordt
- woensdag 21 april Cito Eindtoets leerlingen
er getoetst op het gebied van taal, rekenen, spelling,
groep 8
begrijpend lezen en studievaardigheden in het kader
- vrijdag 23 april: Nieuwsbrief
- maandag 26 april studiedag: alle kinderen zijn van de overgang van het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs. Twee dagdelen waarbij altijd
vrij
een stukje gezonde spanning hoort. De afgelopen
- dinsdag 27 april Koningsdag (vrij)
periode hebben de kinderen flink geoefend, met
- woensdag 28 april: digitale promotietour
Mad Science (na schoolse activiteit) in iedere name om de focus te kunnen behouden op zo’n dag.
Als de uitslag van de Cito Eindtoets hoger is dan het
groep.
gegeven definitief advies moeten wij het advies
- vrijdag 30 april: Nieuwsbrief
heroverwegen. Dat zou kunnen leiden tot een hoger
advies, maar dat is geen vanzelfsprekendheid. We
Vanuit de directie
gaan dan in ieder geval weer met elkaar in gesprek.
Continurooster
Wij hanteren nog steeds het tijdelijk continurooster. Als het resultaat van de Cito Eindtoets lager is dan
het definitief advies, verandert het gegeven definitief
In overleg met de M.R. hebben we besloten om het
advies niet!
continurooster voort te zetten 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
- De BSO mag vanaf 19 april weer open. Partou
neemt de extra opvangkosten tussen 14.45
uur en 15.30 uur t/m 30 april voor haar
rekening. Wij danken Partou voor deze
ondersteuning.

Woensdag 21 april is er geen gym voor de kinderen
van groep 8!
Nationaal Onderwijs Plan
Afgelopen jaar hebben wij te maken gehad met
diverse schoolsluitingen en hebben wij onderwijs op
afstand gerealiseerd in samenhang met de
noodopvang. Kinderen, collega’s en ouders hebben
die situatie echt anders ervaren in vergelijking met
het dagelijkse ‘fysieke’ onderwijs. Kinderen (en
collega’s) hebben het afgelopen jaar desondanks heel
veel geleerd. Het Nationaal Onderwijs Plan biedt
scholen de komende twee jaar extra geld om de
mogelijke inhoudelijke vertraging in te halen, maar
ook om duurzame toekomstgerichte kwalitatieve
interventies te kunnen ontwikkelen. De scholen
hebben de opdracht om aan de hand van een
schoolscan een onderwijsplan te maken voor de

komende twee jaar en maken daarbij gebruik van een Alternatieve avond4daagse
menukaart. De MR wordt meegenomen in de
Een grootschalige avondvierdaagse zit er dit jaar
realisatie van het komende onderwijsplan.
vanwege de coronamaatregelen niet in. Maar er is
een prachtig alternatief. Vorig jaar is hiermee gestart
Tevredenheidsonderzoek ouders
en we hopen dit jaar op nog meer deelnemers. Er is
U heeft nog 2 weken de tijd om het
een "Home edition" van de avond4daagse gemaakt.
tevredenheidsonderzoek voor ouders in te vullen. Per Iedereen krijgt de mogelijkheid om een eigen
e-mailadres (verzorger 1 of verzorger 2) kunt u 1
avond4daagse te lopen. Niet in grote groepen, maar
vragenlijst invullen. Dit is vooral prettig voor ouders
alleen met een vriendje of met het gezin. De vier
met meerdere kinderen op school of ouders die geen dagen kunnen gelopen worden tussen 29 maart en
gezamenlijke huishouding voeren. Er zal tussentijds
30 juni, en tussen de eerste en de vierde dag mag
een herinnering gestuurd worden aan diegene die
maximaal twee weken zitten. De routes worden
nog niets hebben ingevuld. Ons streven is dat er
samengesteld op basis van de postcode die u
zoveel mogelijk ouders reageren. Hoe meer
opgeeft. Uiteraard is de officiële avond4daagse
respondenten, hoe betrouwbaarder het beeld dat u medaille hieraan verbonden. De kosten zijn €6,50 per
met elkaar schetst. Wij vinden uw mening
deelnemer. Inschrijven kan via:
belangrijk! De uitkomsten bespreken wij als team
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4d
met elkaar en worden gedeeld met de MR. Ook
aagse-home-edition
zullen wij de belangrijkste punten via de nieuwsbrief
delen met alle ouders en plaatsen wij de resultaten
Virtuele tour Bosbeekschool
op www.scholenopdekaart.nl
Tevredenheidsonderzoek leerlingen (groep 6 t/m 8)
Komende week houden wij ook een
tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van
groep 6 t/m 8. Ook hun mening vinden wij belangrijk!
Ook deze 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
Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u
altijd delen met uw vrienden of kennissen.
Sportdagen in plaats van Koningsdag
Jaarlijks houden wij altijd onder leiding van CIOS
https://www.360superview.nl/VTbosbeekschool/ind
studenten een supergezellige, sportieve Koningsdag. ex.htm
Dit jaar is dat helaas niet mogelijk vanwege corona. In
Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw agenda)
plaats daarvan houden wij na de meivakantie twee
Koningsdag 27 april 2021
sportdagen met als thema rood, wit, blauw en
Meivakantie 01 mei 2021 t/m 16 mei 2021
oranje!
Op woensdag 19 mei is de sportdag voor de groepen Hemelvaart (in meivakantie)
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
5 t/m 8 bij Terrasvogels. De groepen blijven in hun
Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 aug. 2021
eigen "bubbel". De klassen worden dus niet
gemengd. De CIOS studenten zullen de spellen op
Studiedagen schooljaar 2020-2021 (alvast voor uw
afstand leiden. Begeleidende ouders zijn niet nodig
agenda). Alle kinderen zijn dan vrij.
zodat we ons aan de coronamaatregelen houden.
Op maandag 31 mei is de sportdag voor de groepen 1 maandag 26 april 2021
woensdag 16 juni 2021
t/m 4 op het veldje bij de Bickerlaan. Groep 8 zal de
donderdag 08 juli 2021 (studiemiddag!)
spelletjes begeleiden zodat hier ook geen hulp van
vrijdag 09 juli 2021 (vrij voor alle kinderen)
ouders nodig is.
We denken met deze sportdagen een gezellig,
De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 23
sportief en veilig alternatief te hebben gevonden
voor de afgelaste Koningsspelen. Nu is het alleen nog april 2021
hopen op mooi weer.

