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Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- Vrijdag 10 december leerlingenraad
bijeenkomst
- Maandag 13 december MR vergadering
aanvang 19.30 uur
- Vrijdag 17 december Nieuwsbrief
Vanuit de directie:
Corona
Zoals bekend gelden er vanaf maandag 29 november
aangescherpte maatregelen voor het basisonderwijs.
Deze maatregelen gelden tot 18 december.
Met name het verkouden zijn geeft nog twijfel bij
ouders en teamleden. Hierbij kan de volgende
informatie u ondersteunen:
Testen en testafspraak
Testen bij klachten
Laat uw kind meteen testen bij de GGD als hij/zij
klachten krijgt die passen bij COVID-19.
Bel 0800 - 1202 of maak een afspraak via
coronatest.nl. Gebruik bij klachten alleen bij milde
klachten een zelftest. Totdat de testuitslag bekend is,
blijft uw kind thuis en heeft hij/zij geen contact met
mensen buiten het huishouden en zo mogelijk ook in
het huishouden.
Als uw kind de volgende klachten heeft naast een
lichte verkoudheid en/of hoest dan moet er getest
worden bij de GGD:
• Keelpijn, en/of;
• Benauwdheid of kortademigheid, en/of;
• Verhoging of koorts, en/of;
• Maag- en darmklachten, en/of;
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak

Niet testen
Als uw kind klachten passend bij COVID-19 heeft
maar niet getest gaat worden, dan mag uw kind weer
naar school als uw kind 24 uur klachtenvrij is.
Als uw kind aanhoudende milde klachten blijft
houden, verkoudheidsklachten en/ of af en toe
hoesten, dan mag uw kind op na 7 dagen nadat de
klachten zij begonnen weer naar school.
Zelftest
Een zelftest is bedoeld om in een vroeg stadium
positieve gevallen op te sporen en daarmee de
verspreiding te beperken. Na een positieve zelftest
wordt altijd ter bevestiging een hertest bij de GGD
geadviseerd.
Sinds 3 december mag de zelftest gebruikt worden
voor het direct testen na contact met corona of
onder voorwaarden bij milde klachten.
De zelftest mag niet gebruikt worden:
- Bij blootstelling aan kwetsbaren in de omgeving.
- Bij testen voor dag 5 om de quarantaine te
verkorten.
- Testen voor een herstelbewijs, hiervoor moet getest
worden bij de GGD.
Het dragen van een mondkapje in de gangen van de
school is voor het personeel een verplichting. Voor de
kinderen van groep 6 t/m 8 is dat een dringend
advies en dus geen verplichting.
Ook het binnenkort tweemaal per week testen uit
voorzorg voor de kinderen van groep 6 t/m 8 is geen
verplichting en valt onder de verantwoordelijkheid
van ouders

Wij willen de school zo lang mogelijk fysiek
openhouden. Daar doen we allemaal ons best voor!
Wij adviseren u om de school in te lichten als uw kind
Wij volgen de richtlijnen vanuit het protocol van de
klachten krijgt die passen bij COVID19. Dit vanwege
PO-raad
eventuele leerlingen met kwetsbare huisgenoten die
dan zo spoedig mogelijk moeten worden ingelicht.
Ook kunt u altijd de Beslisboom nog even raadplegen
(zie bijlage)

Sinterklaas op de Bosbeekschool
Helaas hebben we ook dit jaar het Sinterklaasfeest
zonder ouders moeten organiseren, maar
desondanks hebben de kinderen een prachtig feest
beleefd! Dank aan alle hulpouders die zich al hadden
aangemeld. We hopen dat we alle hulpouders
volgend jaar wel weer mogen ontvangen.

Alle afwezige kinderen hebben hun cadeautje
of surprise gehad via de Pieten bezorgdienst!

Wij wensen alle kinderen thuis een bijzonder
Sinterklaasfeest toe!

Nieuwe leerling mediatoren Vreedzame School

Om uit te proberen:
Gratis warme lunch 25 januari 2022
De organisatie Tommy Tomato heeft ons benaderd
en wil graag alle kinderen eenmalig op dinsdag 25
januari een gratis vegetarische warme lunch
aanbieden. U ontvangt op 21 december 2021
hierover een speciale flyer. Voor meer informatie:

https://www.tommytomato.nl/voorouders/bosbeek/
Indien gewenst kan Tommy Tomato warme lunches
verzorgen tegen betaling. Dat is een geheel vrijwillig
aanbod voor ouders die daar behoefte aan hebben
en geen enkele verplichting vanuit de Bosbeekschool
Dit zijn de nieuwe leerling-mediatoren Vreedzame
Virtuele toer Bosbeekschool
School uit groep 7. Zij hebben o.l.v. juf Karlijn de
afgelopen weken scholing gehad op hun rol als
mediator. De mediatoren uit groep 7 en 8
ondersteunen de jongere kinderen bij het oplossen
van conflicten. De leerling-mediatoren hebben
vandaag hun diploma ontvangen en stellen zich
binnenkort nog even voor aan de groepen die zij gaan
begeleiden. Wij wensen Puck Nolte, Tess Vriend, Puck
de Rooij en Kay van Vuuren samen met Macy Duivis,
Roos Wellema, Tess Hoogreef en Pim Sintenie uit
Heeft u onze virtuele tour al gezien? Deze tour mag u
groep 8 heel veel succes bij hun rol als leerling
altijd delen met uw vrienden of kennissen.
mediator. Van harte gefeliciteerd allemaal!
https://www.360superview.nl/VTbosbeekschool/ind
ex.htm
Verkeerssituatie rondom de Bosbeekschool
De leerlingenraad heeft een brief geschreven aan de
Vakantierooster 2021-2022 (alvast voor uw agenda)
burgemeester en de wethouder verkeer van de
Kerstvakantie 27-12-21 t/m 07-01-22
gemeente Velsen. Zij willen graag extra fietsenrekken
Voorjaarsvakantie 21-02-22 t/m 25-02-22
aan de linkerkant van de school (Burg. Enschedélaan)
Tweede Paasdag 18-04-22
en een breder trottoir aan de kant van de huidige
Meivakantie 25-04-22 t/m 06-05-22
fietsenstalling. Het zou fijn zijn als de huidige kiss- en
Hemelvaart 26-05-22 t/m 27-05-22
ride strook veranderd in een brede stoep en dat daar
Pinksteren 06-06-22
bij het in- en uitgaan van de school een stop- en
Zomervakantie 18-07-22 t/m 26-08-22
parkeerverbod komt. Dan is het veilig voor de
kinderen en de ouders en is er voldoende zicht.
Studiedagen 2021-2022 (alvast voor uw agenda)
Maandag 29 november 2021
Het parkeren naast de kerk maakt de straat meteen
Vrijdag 18 februari 2022
smal en onoverzichtelijk. Wij vragen u om iets verder
Woensdag 30 maart 2022
in de buurt te parkeren, dan kan o.a. bij de molen of
Woensdag 15 juni 2022
in de Hoofdstraat tegenover het zorgcentrum. Alvast
Donderdagmiddag 14 juli 2022
bedankt voor uw medewerking.
Vrijdag 15 juli 2022 (alle kinderen vrij)
De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 17
december november 2021

