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Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- voortzetting tijdelijk continurooster t/m 30
april 2021
- vanaf maandag 17 mei weer terug naar oude
schooltijden!
- tot vrijdag 30 april: tevredenheidsonderzoek
voor ouders en leerlingen (digitaal)
- maandag 26 april studiedag: alle kinderen zijn
vrij
- dinsdag 27 april Koningsdag (vrij)
- woensdag 28 april: digitale promotietour
Mad Science (na schoolse activiteit) in iedere
groep.
- vrijdag 30 april: Nieuwsbrief
Vanuit de directie
Cito Eindtoets kinderen groep 8
Afgelopen dinsdag en woensdag hebben de kinderen
van groep 8 de Cito Eindtoets gemaakt. Ze hebben
heel hard gewerkt. Met name een ochtend lang de
focus houden was pittig voor de kinderen. Ook de
rust bewaren als de tijd bijna verstrijkt vroeg veel van
de kinderen, maar ze hebben het echt prima gedaan.
Wij zijn trots op ze! Na twee dagen toetsen hebben
ze allemaal genoten van wat lekkers. Over een week
of drie ontvangen alle kinderen de uitslag. De tip van
groep 8 voor groep 7: Blijf gefocust en gebruik
kladpapier!
Personele zaken:
Op personeel gebied speelt er veel op het moment.
Graag geven wij u een korte update:
Juf Liesbeth zal na de meivakantie naar verwachting
weer volledig hersteld zijn. De komende week zal zij
weer een aantal momenten aanwezig zijn in de klas.
Juf Margareth is even op school geweest om de
kinderen succes te wensen bij de Cito Eindtoets. Dit
was een fijn moment voor de kinderen van groep 8A
en juf Margareth. Haar herstel zal nog zeker een tijd
duren.

Juf Anouk Louise Pennings start na de meivakantie als
full time leerkracht voor groep 8A. Zij komt in de
week voor de meivakantie alvast even kennismaken
met de kinderen. Juf Anouk is te bereiken via de mail:
anouklouise.pennings@opoijmond.nl
Juf Caroline is alweer aardig aan het herstellen en
terugkomen. Na de meivakantie is zij, naar
verwachting, weer volledig hersteld.
Juf Antoinette zal na de meivakantie weer langzaam
wat werkzaamheden oppakken. Met haar dochter
gaat het gelukkig wat beter, maar het hele
ziekteproces van haar dochter heeft ook veel impact
gehad op haarzelf.
Juf Marlon is in afwachting van medische
onderzoeken.
Met juf Gisela gaat het naar omstandigheden goed.
Corona is in haar situatie een lastige factor. Zij is en
blijft langdurig ziek. We hebben regelmatig contact
met elkaar.
Tot op heden hebben wij alle afwezigheid kunnen
opvangen. Zoals eerder gezegd kunnen wij dit niet
garanderen maar doen wij ons uiterste best. Groepen
naar huis sturen is het laatste dat we willen.
Continurooster
Wij hanteren nog steeds het tijdelijk continurooster.
In overleg met de M.R. hebben we besloten om het
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.

Na de meivakantie gaan we weer terug naar de
oude schooltijden:
Vanaf maandag 17 mei hanteren we de volgende
schooltijden:
- maandag, dinsdag en donderdag (08.30 uur –
12.15 uur en van 13.30 uur – 15.30 uur)
- woensdag en vrijdag (08.30 uur – 12.15 uur)
- Partou zal op maandag, dinsdag en
donderdag de TSO weer verzorgen.

Brainstormavond ‘vergroenen van het schoolplein’
Een van de duurzame doelen van onze school en
OPOIJmond is kinderen bewust maken van het milieu
en de wereld om hen heen.
Hoe ziet hun wereld er straks uit? Welke rol kunnen
kinderen hebben?
Het gaat ons om bewustwording, denk daarbij aan
het scheiden van afval, meedoen met de
beestenbende, de Dag van de Duurzaamheid en het
stimuleren van water drinken en gezonde voeding.
Tevredenheidsonderzoek ouders
Maar ook het leren over de natuur is belangrijk, zoals
U heeft nog 1 week de tijd om het
de bezoeken aan de kinderboerderij, de molen,
tevredenheidsonderzoek voor ouders in te vullen. Per Thijses Hof of werken aan een presentatie binnen
e-mailadres (verzorger 1 of verzorger 2) kunt u 1
Topondernemers.
vragenlijst invullen. Dit is vooral prettig voor ouders
met meerdere kinderen op school of ouders die geen Het schoolplein is in eerste instantie een
gezamenlijke huishouding voeren. Er zal tussentijds
buitenspeelruimte, maar kan ook mooi dienen als
een herinnering gestuurd worden aan diegene die
ruimte om te leren.
nog niets hebben ingevuld. Ons streven is dat er
De gemeente ondersteunt scholen en buurtbewoners
zoveel mogelijk ouders reageren. Hoe meer
om schoolpleinen te vergroenen. Een groep
respondenten, hoe betrouwbaarder het beeld dat u enthousiaste ouders heeft een eerste
met elkaar schetst. Wij vinden uw mening
brainstormavond gehad. We hebben onze dromen
belangrijk! De uitkomsten bespreken wij als team
gedeeld met elkaar (zonder beperkingen). Een groen
met elkaar en worden gedeeld met de MR. Ook
schoolplein kan kinderen enthousiasmeren en
zullen wij de belangrijkste punten via de nieuwsbrief uitdagen op diverse gebieden.
delen met alle ouders en plaatsen wij de resultaten
We leggen binnenkort contact met bedrijven die ons
op www.scholenopdekaart.nl
bij dit proces kunnen ondersteunen om in eerste
instantie het kader duidelijk te krijgen en we vinden
Het kan zijn dat u een herinnering ontvangt voor het het belangrijk om ook de kinderen te betrekken in dit
invullen van het tevredenheidsonderzoek en dat u al proces.
een onderzoek op het e-mailadres van uw partner
Laat de kinderen ook maar eens dromen.
heeft ingevuld. Dan is het mogelijk om uw
Een eerste stap nu nog duidelijk verkennend en
respondenten nummer af te melden door een e-mail onderzoekend. Waar het naar toe leidt? Wij hopen
te sturen naar wouter.sommers@opoijond.nl. Ik haal naar een wat groener schoolplein met diverse
dan uw respondentennummer weg en u ontvangt
mogelijkheden voor kinderen, teamleden, ouders en
dan geen herinneringen meer.
buurtbewoners.
Tevredenheidsonderzoek leerlingen (groep 6 t/m 8)
De kinderen van groep 6 t/m 8 hebben ook een
tevredenheidsonderzoek ingevuld. De gemiddelde
score was 3,33, op een schaal van 4 ( dus ruim
voldoende). De kinderen geven de school zelf een
8,4. Kinderen geven aan dat zij graag meer
samenwerken met elkaar en meer willen meedenken
over allerlei schoolse zaken.
Kinderen vinden ook moeilijk om aan te geven dat zij
iets niet leuk vinden. Signalen die voor ons als team
belangrijk zijn om te ontvangen. Daar kunnen wij iets
mee. In het algemeen zijn onze kinderen tevreden
over onze school. Daar zijn we trots op! De specifieke
uitslag bespreken wij als team met elkaar en delen
wij met de MR en plaatsen wij de resultaten op de
site van www.scholenopdekaart.nl

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

sportinstuif Velsen

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 30
april 2021

