Nummer 29 /datum: 30-04-2021
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- vanaf maandag 17 mei weer terug naar oude
schooltijden!
- meivakantie van 1 mei t/m 16 mei 2021
- maandag 17 mei vervolg naschoolse activiteit
Rots en Water
- vanaf woensdag 19 mei start Cito Etoetsperiode
- woensdag 19 mei sportdag voor de groepen 5
t/m 8 bij Terrasvogels
- vrijdag 21 mei Leerlingen Raad bijeenkomst
- maandag 24 mei Pinksteren (vrij)
- donderdag 27 mei MR vergadering aanvang
19.30 uur
- maandag 31 mei sportdag voor de groepen 1
t/m 4 op het veldje bij de Bickerlaan
(kinderen van groep 8 begeleiden de
spelletjes)
Vanuit de directie
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.
- Ook hanteren wij weer de oude gymtijden:
- Maandag:
08.30-09.40u groep 6
09.40-10.50u groep 5 (pauze bij Corina)
11.05-12.15u groep 4 (Corina neemt de
overblijfkinderen mee naar school)
13.30-14.30u groep 3/4 ( Corina neemt de
overblijfkinderen mee naar de gymzaal)
14.30-15.30u groep 3
- De kinderen van groep 6 gaan maandag
zelfstandig naar de gymzaal op de fiets en
fietsen samen terug naar school.
- De gymtijden op woensdag blijven hetzelfde.

We blijven alert!
Ook na de meivakantie!
Dagelijks ontvangen wij berichten van ouders dat hun
kind(eren) verkouden zijn. De ouders houden de
kinderen dan thuis en heel veel ouders laten hun kind
testen. Bij een negatieve uitslag mogen de kinderen
dan weer naar school. Wij danken alle ouders
hiervoor. Op deze wijze kunnen we de school ook na
de meivakantie openhouden en voorkomen wij dat
kinderen en volwassenen corona aan elkaar
doorgeven! We blijven alert! Ook op het schoolplein
is en blijft het belangrijk dat we afstand van elkaar
houden. We houden de verschillende in- en
uitgangen en ouders zijn alleen op afspraak welkom
in school. Dank u wel voor uw medewerking en
begrip.
Externe vakspecialisten ook weer van start.
Na de meivakantie gaan we ook weer starten met de
HVO-lessen, de muzieklessen, de dramalessen en de
lessen Beeldende vorming. Deze lessen worden
allemaal gegeven door externe vakspecialisten. De
lessen gaan uiteraard alleen door als de
vakspecialisten geen klachten hebben.
Oudertevredenheidsonderzoek 2021
Ik dank alle ouders die de vragenlijst hebben ingevuld
van harte voor hun medewerking. Na de meivakantie
zullen wij de resultaten als team met elkaar
bespreken en bekijken wij welke aandachtspunten
we kunnen oppakken. De resultaten zullen ook
gedeeld worden met de MR.
MR peiling rondom continurooster
MR oudergeleding gaat dit schooljaar nog een peiling
houden onder de ouders met als thema het
continurooster.
De afgelopen periode hebben wij een tijdelijk
continurooster gehanteerd i.v.m. corona. Ik ontvang
nu van ouders mailtjes met de vraag of het
continurooster evt. voortgezet zou kunnen worden.
De MR oudergeleding gaat dit signaal in ieder geval
nog dit schooljaar oppakken. Het is wel belangrijk om
te weten dat er de afgelopen periode geen extra
kosten zijn gevraagd aan de ouders. Dat zal
veranderen bij een eventuele overgang naar andere
schooltijden. Ook de extra BSO-tijd voor een groot

aantal ouders is niet in rekening gebracht door
Partou. Veel collega’s hadden de
verantwoordelijkheid over de kinderen van half
negen tot kwart voor drie, de eerste periode zelfs
helemaal zonder pauze. De leerkrachten hebben bij
een continurooster onverminderd recht op pauze.
Dat hebben we nu tijdelijk dus gerealiseerd door
medewerkers van Partou in te schakelen. Die kosten
zijn betaald door de school. Daarnaast zijn er
verschillende modellen. Variërend van het 5 gelijke
dagenmodel of 4 langere dagen en de
woensdagmiddag vrij, of zoals afgelopen periode met
de woensdag en de vrijdagmiddag vrij. Ieder model
heeft zijn eigen eindtijden, omdat we wel het juiste
aantal onderwijsuren op jaarbasis moeten realiseren.
Het is in ieder geval een onderzoek waardig. De MR
oudergeleding houdt u op de hoogte.
Sportdagen in plaats van Koningsdag
Jaarlijks houden wij altijd onder leiding van CIOS
studenten een supergezellige, sportieve Koningsdag.
Dit jaar was dat helaas niet mogelijk vanwege corona.
In plaats daarvan houden wij na de meivakantie twee
sportdagen met als thema Nederland.
Op woensdag 19 mei is de sportdag voor de groepen
5 t/m 8 bij Terrasvogels. De leerlingen worden hier
om 08.30/08.40 uur verwacht. Om 12.15 uur is de
sportdag afgelopen. We gaan ervan uit dat de
groepen 5 en 6 opgehaald worden en dat de
leerlingen uit de groepen 7 en 8 zelfstandig naar huis
mogen. Mocht dit anders zijn, dan horen de
leerkrachten dit graag in verband met de veiligheid
van iedereen. De groepen blijven in hun eigen
"bubbel". De klassen worden dus niet gemengd. De
CIOS studenten zullen de spellen op afstand leiden.
Begeleidende ouders zijn niet nodig zodat we ons aan
de coronamaatregelen houden.
De leerlingen uit groep 5 en 6 worden in het oranje
verwacht; groep 7 in het rood; groep 8a in het wit en
groep 8b in het blauw.
Op maandag 31 mei is de sportdag voor de groepen 1
t/m 4 op het veldje bij de Bickerlaan. Groep 8 zal de
spelletjes begeleiden zodat hier ook geen hulp van
ouders nodig is.
We denken met deze sportdagen een gezellig,
sportief en veilig alternatief te hebben gevonden
voor de afgelaste Koningsspelen. Nu is het alleen nog
hopen op mooi weer.

De groepen 1/2 sluiten thema verkeer af
Alle kinderen hebben afgelopen donderdag genoten
van de bezichtiging van een echte ambulance. De
vader van Madelief kwam speciaal voor de
onderbouwgroepen met zijn ambulance naar school.
In de klas vertelde hij ook over zijn werk en mochten
de kinderen vragen stellen. De kinderen mochten
zelfs even achter het stuur zitten en vonden de
ambulance ‘vet cool’! Namens alle kinderen van de
groepen 1/2: Bedankt voor deze mooie afsluiting!

Topondernemers
De groepen 5 t/m 8 zijn bij Topondernemers bezig
met de Tweede Wereldoorlog. Er worden tijdlijnen
gemaakt, muurkranten ontworpen en zelfs het
Achterhuis van Anne Frank wordt nagebouwd.

Data cursusaanbod Mad Science:
Dag 1: 19-5-2021
Dag 2: 26-5-2021
Dag 3: 2-6-2021
Dag 4: 9-6-2021
Dag 5: 23-6-2021
Dag 6: 30-6-2021
U kunt uw kind tot 11-5-2021 inschrijven voor de
cursus, via onze website
(nederland.madscience.org). Op het inschrijfformulier
dat de kinderen op de showdag van school mee naar
huis hebben gekregen staat alle informatie over hoe
dit werkt. Na 11-5-2021 verwerken wij de
inschrijvingen, krijgen de ouders van ons bericht, en
ontvangt u de deelnemerslijst.
Virtuele tour Bosbeekschool

Macy Duivis, groep 7
Mad Science (naschoolse activiteit op de
Bosbeekschool)
Op 28-4-2021 hebben de kinderen kennis gemaakt
met Mad Science via het digibord in de klas door
middel van een digitale science show, maar zelf
proefjes doen in de naschoolse wetenschap- en
techniekcursus is natuurlijk nog leuker.

Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u
Deze naschoolse activiteit start op woensdagmiddag altijd delen met uw vrienden of kennissen.
om 12:30, vanaf 19-5-2021. De lessen duren een uur.
https://www.360superview.nl/VTbosbeekschool/ind
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in ex.htm
de wondere wereld van experimenten, proefjes en
Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw agenda)
demonstraties. Elke week staat een nieuw thema
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
centraal en wordt de wetenschap en techniek die
daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 aug. 2021
zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
Studiedagen schooljaar 2020-2021 (alvast voor uw
De cursus van dit schooljaar heet Extreme
agenda). Alle kinderen zijn dan vrij.
Elementen. Tijdens deze cursus nemen we een kijkje woensdag 16 juni 2021
in de wereld van warmte, de aarde, krachten en
donderdag 08 juli 2021 (studiemiddag!)
eenvoudige machines. Een uitgebreid programma
vrijdag 09 juli 2021 (vrij voor alle kinderen)
waar je zeker veel van gaat leren! Via deze link kunt u
de show ook thuis bekijken (10 minuten):
De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 21
https://www.youtube.com/watch?v=TzFJAubdmei 2021
HM&feature=youtu.be

