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Voorlopig advies voor de kinderen van groep 8
De afgelopen periode zijn bij de kinderen van groep 8
de Nio toetsen afgenomen, heeft een aantal kinderen
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
een drempelonderzoek gehad en hebben de
Ouderportaal)
groepsleerkrachten een beeld gekregen van de
Dinsdag 10-11 MR vergadering (begroting)
kinderen in groep 8. Aan de hand van deze gegevens
Woensdag 11-11 St. Maarten
en de ervaringen van de groepsleerkracht(en) van
Vrijdag 13-11 Nieuwsbrief
Maandag 16-11 Studiedag (alle kinderen zijn dan vrij) groep 7 en alle resultaten tot nu toe wordt het
voorlopig advies voor de kinderen van groep 8
bepaald. Dit voorlopig advies, de uitslag van de NIO
Vanuit de directie:
en de drempeltoets worden gedeeld met de ouders
Personele zaken
en de kinderen in de periode van 23 t/m 27
Bij Anne, de dochter van juf Antoinette, is acute
november 2020. U ontvangt hierover nog een
leukemie geconstateerd. Juf Antoinette mag de
individuele uitnodiging.
komende periode niet werken om elk
besmettingsgevaar te voorkomen. De komende week
Plastic sneeuwschep gevraagd
staat juf Lieke de Graaff op maandag en donderdag
voor groep 3 en staat juf Ineke op dinsdag, woensdag Regelmatig willen de kinderen tijdens het
buitenspelen het schoolplein bladvrij maken. Wij
en vrijdag voor de groep.
gebruiken daarvoor plastic (sneeuw) scheppen.
Doordat juf Ineke volledig ingezet wordt in groep 3
zal Juf Marja Raap (oud –collega) op de woensdagen Helaas komen we dan regelmatig wat scheppen te
kort, want heel veel kinderen vinden het leuk om
om de week voor groep 1/2A staan. Wij wensen juf
mee te helpen. Heeft u toevallig nog een plastic
Antoinette en haar gezin heel veel sterkte de
komende periode. Wilt u een kaartje schrijven aan juf sneeuwschep thuis liggen en gebruikt u deze niet?
Met een paar (3 of 4) extra scheppen zijn wij al heel
Antoinette of haar dochter, dan kan dat gestuurd
blij! Dank voor uw bijdrage! U mag ons altijd
worden naar: Karel Doormanlaan 21, 2111XC
sponseren via de stichting Vrienden van de
Aerdenhout, of naar het OLVG West afdeling A6
Bosbeekschool! (informatie via de voorzitter van de
kamer 33, Jan Toopropstraat 164, 1061 AE
MR, Eelco Smit)
Amsterdam
St. Maarten
Jaarlijks maken de kinderen een lampion om St.
Maarten te vieren op school en ‘s avonds langs de
huizen te gaan. In deze tijd dat er al veel feesten niet
door zijn gegaan, vieren wij wel St. Maarten op
school. De jongsten lopen zingend met een lampion
een route in school en krijgen van de Ouderraad iets
lekkers. Op nadrukkelijk advies van de RIVM
adviseren wij alle ouders om zo voorzichtig mogelijk
St. Maarten thuis of in de buurt te vieren. Houd
afstand! Ga niet in grote groepen naar buiten! Denk
aan verpakt snoepgoed! Houd rekening met de
gevoelens van uw buurtgenoten! Voorkom
besmettingsgevaar!

Afsluiting thema ridders en kastelen:
Wat een bijzondere gebeurtenis! Op een paard, als
ridder of jonkvrouw een rondje over het schoolplein!
De kinderen van groep 1/2 B hebben dit mogen
meemaken dankzij de hulp van Jowien (moeder van
Rosica) en het paard Anke. Een prachtig moment om
nooit meer te vergeten!

Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw agenda)
Kerstvakantie 19 dec. 2020 t/m 03 jan. 2021
Voorjaarsvakantie 20 febr. 2021 t/m 28 febr. 2021
Tweede Paasdag 05 april 2021
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 16 november 2020
woensdag 10 februari 2021
donderdag 25 maart 2021
maandag 26 april 2021
woensdag 16 juni 2021
donderdag 08 juli 2021 (studiemiddag!)
vrijdag 09 juli 2021 (calamiteitendag)

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 13-11-2020

