Nummer 9/datum: 17-12-2021
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- De school is gesloten van maandag 20
december t/m vrijdag 24 december 2021
- De school biedt alleen noodopvang voor
kinderen waarvan de ouders beiden een
cruciaal beroep uitoefenen en indien er echt
geen andere oplossing mogelijk is.
Vanuit de directie:
Kerst
Vanochtend hebben we gelukkig nog van een
supergezellig kerstontbijt kunnen genieten. Ook
hebben we kersthangers en kerstkaarten gemaakt
voor de ouderen uit de buurt. De kinderen en de
groepen zagen er feestelijk uit!

Nieuws Vanuit de MR
Beste ouders,
Zoals beloofd, hebben wij ons na de zomervakantie
nog verder verdiept in de uitslag van de enquête
m.b.t. continu rooster.
Voor de zomer bleek dat er net niet voldoende
stemmen waren uitgebracht voor het continurooster.
Tegelijkertijd bleek wel dat een deel van de ouders
een continurooster wel zou steunen.
Na de zomer hebben wij een enquête gehouden
onder de leraren en hebben wij alle inhoudelijke
opmerkingen van de ouders nogmaals bekeken. De
enquête onder de leraren laat duidelijk zien dat de
leraren een voorkeur hebben voor het huidige
rooster. De verdere analyse van alle opmerkingen van
de ouders laat geen duidelijke voorkeur zien voor het
continurooster. Alles bij elkaar genomen, is er voor
nu, geen duidelijk draagvlak voor een continurooster
onder ouders en leraren en daarom hebben wij
besloten om het onderwerp voor nu af te sluiten.
Over 2 jaar zullen wij de enquête weer herhalen.
Met vriendelijke groet,
De MR
Juf Antoinette 40 jaar in het onderwijs

Kersthangers: gemaakt door de kinderen van groep
4a

Martijn van Embden (College van bestuur
OPOIJmond) kwam juf Antoinette persoonlijk nog
even feliciteren met haar 40 jarig jubileum. 40 jaar
werkzaam in het onderwijs levert mooie
herinneringen op! Daarnaast is het prachtig om te
zien hoe juf Antoinette volop geniet van het lesgeven
aan het jonge kind.

Online schaaktoernooi
Alle schoolsporttoernooien zijn afgelast, ook de
dubbel 6 kamp. Echter het schaaktoernooi gaat
vooralsnog wel door omdat het online plaatsvindt.
Het is op woensdag 19 januari om 14.30. Opgeven
kan door een mailtje te sturen naar:
gerry.eussen@opoijmond.nl.

Vakantierooster 2021-2022 (alvast voor uw agenda)
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

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 vandaag hierover een speciale
flyer. Voor meer informatie:

Studiedagen 2021-2022 (alvast voor uw agenda)
Vrijdag 18 februari 2022
Woensdag 30 maart 2022
Woensdag 15 juni 2022
Donderdagmiddag 14 juli 2022
Vrijdag 15 juli 2022 (alle kinderen vrij)
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op maandag 10
januari 2022!

https://www.tommytomato.nl/voorouders/bosbeek/
Indien gewenst kan Tommy Tomato warme lunches
verzorgen tegen betaling.
Aanmelden kan tot en met donderdag 13 januari
2022. De maaltijden voor de onderbouw kosten €3,en de (wat grotere) maaltijden voor de bovenbouw
kosten €3,50 per maaltijd. Belangrijk om te weten is
dat kinderen die niet aangemeld zijn geen gratis
proeflunch ontvangen
Dat is een geheel vrijwillig aanbod voor ouders die
daar behoefte aan hebben en geen enkele
verplichting vanuit de Bosbeekschool
Virtuele toer Bosbeekschool

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

Het team van de Bosbeekschool wenst alle
kinderen, ouders, buurtbewoners en partners
heerlijke kerstdagen en een gezond en gelukkig
2022!

