Nummer 30 /datum: 21-05-2021
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- maandag 24 mei Pinksteren (vrij)
- van 24 mei t/m 4 juni Cito periode (groep 3
t/m 7)
- woensdag 26 mei Mad Science (na schoolse
activiteit)
- 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)
- maandag 31 mei Rots en Watertraining (na
schoolse activiteit)
- dinsdag 1 juni groep 8B naar het
Bunkermuseum
- woensdag 2 juni Mad Science (na schoolse
activiteit)
- donderdag 3 juni groep 8A naar het
Bunkermuseum

-

We houden 1,5 m afstand tot elkaar
We wassen regelmatig onze handen
We hanteren nog de gescheiden in- en
uitgangen.

Oudertevredenheidsonderzoek 2021
191 ouders hebben voor de meivakantie het
oudertevredenheidonderzoek ingevuld. Dat is 70%
van de 274 benaderde respondenten. Een respons
tussen de 50-70% wordt benoemd als goed. Wij
bedanken iedereen die de moeite heeft genomen het
onderzoek in te vullen.
Volgende week bespreken wij de uitkomsten in de
MR en daarna delen wij ook de uitkomsten met alle
ouders. Ook plaatsen wij altijd een samenvatting op
de site van www.scholenopdekaart.nl

Sportdag groep 5 t/m 8
Geslaagde sportdag
De groepen 5 tot en met 8 hebben afgelopen
woensdag een zeer geslaagde sportdag gehad. Deze
werd geleid door CIOS studenten. Het was nog wel
even spannend of de sportdag door zou kunnen gaan.
Donkere wolken pakten zich namelijk samen in de
Een persoonlijk bericht
vroege ochtend en er was een enkele bui (net op het
Vanochtend hebben wij het verdrietige nieuws
moment dat het parrobericht verstuurd was dat de
ontvangen dat Marcel Sargentini, de vader van
sportdag door zou gaan…). Het dreigde zelfs te
Maxime uit groep 8A, is overleden. Onze gedachten
gaan onweren, maar deze dreiging viel gelukkig mee.
gaan op dit moment uit naar Laila, Maxime en haar
zus Bastiënne. Wij wensen hen veel sterkte en kracht De leerlingen van de Bosbeekschool hadden er veel
zin in en de donkere wolken deerden hen niet.
in deze moeilijke tijd.
Groep 5 en 6 begonnen met de warming –up op
De kinderen en de ouders van groep 8A zijn namens muziek, uiteraard ontbraken de Snollebollekes niet.
Kick uit groep 5 mocht ook nog zijn breakdance skills
Maxime en Laila vanochtend geïnformeerd.
vertonen. Toen zat de sfeer er gelijk in.
Daarna werden er twee systemen gespeeld. Hierin
We blijven alert!
waren diverse spelletjes verwerkt zoals estafette,
- Als uw kind verkouden is blijft uw kind
met de dobbelsteen gooien en dan
thuis
- Als er corona binnen het gezin heerst, gaan naar pylonnen rennen, penaltyschieten en
het juwelenspel. Ook werden er
de kinderen in quarantaine (minimaal 5
samenwerkingsspellen gespeeld zoals een ballon
dagen én na een negatieve test is uw kind
tussen de buiken van twee kinderen geklemd en dan
weer welkom, anders 10 dagen in
quarantaine)
naar de overkant lopen zonder dat de ballon valt en
- Bij klachten kunt u uw kind laten testen. In natuurlijk niet te vergeten: tikkertje. Voldoende
afwachting van de testuitslag blijft uw kind variatie voor de kinderen!
thuis.
De groepen 7 en 8 begonnen met een intensieve
- Ouders zijn op afspraak welkom in school warming-up en de jassen ging dan ook al snel uit

zodat de kleuren van de groepen goed zichtbaar
waren: oranje, rood, wit en blauw. De leerlingen
deden telkens met hun eigen groep aan diverse
circuits mee. Zo was er touwtrekken, kegelen, frisbee.
Er waren ook veel spelletjes waarbij samengewerkt
moest worden, zoals een balletje met halve stukken
regenpijp aan de overkant zien te krijgen; een hoepel
doorgeven met de handen in elkaar en een
wedstrijdje om als groepje van 5 aan de overkant te
komen door alleen in 2 hoepels te mogen staan.
Op een klein buitje na, is het de hele ochtend droog
gebleven en hebben alle leerlingen, met dank aan de
CIOS studenten, een gezellige en sportieve
dag gehad. De ouderraad heeft de leerlingen ook
weer verwend met een pakje drinken, koek en een
lekker ijsje.

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
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 aug. 2021
Studiedagen schooljaar 2020-2021. Alle kinderen
zijn dan vrij.
woensdag 16 juni 2021
donderdag 08 juli 2021 (studiemiddag!)
vrijdag 09 juli 2021 (vrij voor alle kinderen)
Vakantierooster 2021-2022 (Alvast voor uw agnda)
Herfstvakantie 18-10-21 t/m 22-10-21
Kerstvakantie 27-12-21 t/m 07-01-22
Voorjaarsvakantie 21-02-22 t/m 25-02-22
Tweede Paasdag 18-04-22
Meivakantie 25-04-22 t/m 06-05-22
Hemelvaart 26-05-22 t/m 27-05-22
Pinksteren 06-06-22
Zomervakantie 18-07-22 t/m 26-08-22

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 4
juni 2021

Virtuele tour Bosbeekschool

