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Stagiair facilitair medewerker
Op dinsdag en woensdag zal er de komende periode
een stagiair facilitair medewerker op school aanwezig
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
zijn. Zijn naam is Sultan Alhosein. Sultan loopt stage
Ouderportaal)
Maandag 16-11 studiedag (alle kinderen zijn dan vrij) bij meester Wouter. Samen kijken we naar de klussen
die in en rondom de school gedaan kunnen worden.
Donderdag 19-11 voorlopig adviesgesprekken
leerlingen en ouder(s) van groep 8
Vrijdag 20-11 voorlopig adviesgesprekken leerlingen Sinterklaas
Sinterklaas komt dit weekend weer in het land en wij
en ouder(s) van groep 8
hopen dat hij ook dit jaar weer de Bosbeekschool zal
Maandag 23-11 t/m vrijdag 27-11 online
bezoeken. Dit jaar zal het anders georganiseerd
oudergesprekken groep 1 t/m 7 op uitnodiging van
worden i.v.m. de huidige coronatijd. Een intocht met
de leerkracht.
ouders en kinderen is nu niet verstandig, maar de
Vrijdag 27-11 Nieuwsbrief
Ouderraad heeft absoluut een feestelijke oplossing
bedacht! Ook zal de OR met de hulp van een klein
Vanuit de directie:
aantal ouders aanstaande maandag de school weer
Komende oudergesprekken:
prachtig gaan versieren. Het is en blijft een mooi
- Voorlopig adviesgesprekken groep 8
kinderfeest! Wij zullen u in de volgende Nieuwsbrief
- Herfstsignalering groep 3
en via Parro a.d.h.v. wat foto’s op de hoogte blijven
- Oudergesprekken groepen 1/2 en 4 t/m 7
houden van de sfeer in de school en dit
De ouders en kinderen van groep 8 hebben via Parro supergezellige feest!
allemaal al een uitnodiging ontvangen voor de
Op tijd aanwezig en denk aan het parkeren van uw
voorlopig adviesgesprekken.
auto!
Beste ouders,
Op maandag 16-11 zullen de leerkrachten van de
De laatste tijd komen er weer regelmatig kinderen
groepen 1 t/m 7 een aantal ouders uitnodigen om
(net) te laat op school. De lessen starten om 08.30
online een oudergesprek te voeren. Dit om zo min
uur!
mogelijk ouders in de school te hebben.
Ook als het donker is of wanneer het regent is het
belangrijk dat u uw auto op een veilige plek in de
Alle ouders van groep 3 ontvangen een uitnodiging
buurt parkeert en dus niet midden op de weg laat
om de herfstsignalering (op het gebied van lezen)
staan om uw kind(eren) even snel uit te laten
online te bespreken.
stappen. Kom het liefst lopend of op de fiets naar
Ontvangt u geen uitnodiging van de leerkracht, maar school en denk daarbij aan veilige fietsverlichting!
heeft u echt een belangrijke vraag of aandachtspunt,
dan kunt u die altijd mailen naar de groepsleerkracht
van uw kind.
Personele zaken:
Juf Lindy komt op bezoek
Juf Lindy komt woensdag 18 november even haar
dochter Sophie ‘showen’ in groep 5 en 6 (haar
groepen van vorig schooljaar) Een gezellig moment
voor een trotse moeder met een prachtige gezonde
baby.

Sint Maarten
Wat klonken er woensdag veel vrolijke Sint
Maartenliedjes door de gangen van de school! De
kinderen uit de groepen 1 t/m 4 mochten per klas bij
het kantoortje van meester Wouter zingen en hun
lampion laten zien. De kinderen kregen allemaal een

snoepje als beloning. Ook de kinderen uit de groepen boom is, zoeken naar herfstvruchten en boomschors
5 t/m 8 kregen in hun klas iets lekkers uitgedeeld
is ruw, maar hoe zit dit met een blaadje? Het was een
door de eigen leerkracht.
gezellige en leerzame wandeling.
Groep 8 bezoekt Het Schoter
Vanwege Corona was het niet mogelijk voor de
leerlingen van groep 8 om Het Schoter te bezoeken
om kennis te maken met deze school. Maar dankzij
het digitale tijdperk, is het toch gelukt. Via Teams
kregen de leerlingen een virtuele rondleiding.

Herfstwandeling groep 1/2B
Afgelopen donderdag ging groep 1/2B een
herfstwandeling maken in het bos. De kinderen
gingen in kleine groepjes op zoek naar
“herfstschatten”: kastanjes, beukennootjes, eikels,
bolsters, gekleurde blaadjes, takjes..... Alles werd
verzameld in hun eigen “schatten- bewaarbak”. We
hebben ook veel mooie paddenstoelen gezien, maar
die lieten wij natuurlijk staan!

De kinderen van groep 5 en 6 presenteren het
Topondernemersthema: ‘Op Safari’ aan de kinderen
van groep 3 en 3/4

Herfstwandeling groep 1/2 C

De kinderen van groep 5 en 6 hebben de afgelopen
weken in gemengde groepjes informatie opgezocht
en verwerkt over de verschillende dieren uit Afrika.
Ze gingen als het ware met elkaar ’Op Safari’. Er was
een prachtige tentoonstelling en de kinderen
presenteerden het geleerde aan de kinderen van
groep 3 en groep 3/4. Ook van het presenteren
leerden de kinderen veel! De kinderen van groep 5 en
6 zijn een mooie ervaring rijker en een hebben mooi
voorbeeld gegeven aan de jongere kinderen!
Donderdag 5 november is ook groep 1/2C naar het
bos geweest. De leerlingen hebben een speurtocht
gedaan waarbij ze verschillende opdrachten
tegenkwamen, zoals het meten van hoe dik een

Nieuws vanuit de buurt: Blokfluitles

Lijkt het jou ook zo leuk om muziek te leren maken?
Bij muziekvereniging Soli gaan vanaf donderdag 26
november de blokfluitlessen weer van start. De
blokfluit is een handige opstap naar een ander
muziekinstrument. Met blokfluitles wordt de basis
gelegd voor een toekomst in de muziek. De cursus
wordt gegeven in het Solicentrum, Kerkpad 83 (naast
Station Driehuis) van 19.00 tot 19.30 uur. Bij de
cursus is een blokfluit inbegrepen. Voor meer
informatie en/of aanmelden kun je contact opnemen
met Rian Schelvis opleidingen@soli.nl
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 27-11-2020

