Nummer 1 /datum: 14-08-2020
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
ouderportaal)
17 aug. 2020 We gaan weer beginnen!
24 aug. t/m 04 sept. 2020 startgesprekken na
schooltijd.
Lief en leed:
De vader van juf Lida is afgelopen week overleden.
De verwachting is dat Juf Lida komende week nog
niet aanwezig zal zijn. Juf Patricia zal in dat geval de
hele week in groep 1/2B staan en juf Liesbeth zal in
dat geval de hele week in groep 1/2C staan.
Wij wensen juf Lida en haar gezin heel veel sterkte.

-

ouders / volwassenen verklaren dat ze geen
klachten hebben

In algemene zin:
- we houden als volwassenen onderling
allemaal 1,5 meter afstand van elkaar
- we wassen regelmatig onze handen
- we niezen in de elleboog
- we blijven thuis als we klachten hebben of
ziek zijn en informeren hierover de school.
- we houden ons aan de looprichting
- de kinderen maken gebruik van gescheiden
toiletten
- de TSO koelkasten gebruiken we op dit
moment nog niet
- traktaties zijn verpakt en kunnen de kinderen
zelfstandig mee naar binnen nemen.

Parro app weer activeren!
Vanuit de directie:
In het kader van een prettige communicatie gaat alle
Belangrijke corona zaken:
Om verspreiding van het virus te voorkomen, houden informatie vanuit school naar de ouders via Parro.
wij de komende periode ons aan de volgende regels:
Daarbij kunt u denken aan:
- alg. informatie vanuit de groep (reilen en
ouders / volwassenen mogen niet de school in bij het
zeilen)
brengen en het halen van uw kind.
- nieuwsbrieven
- foto’s en korte mededelingen
er zijn gespreide ingangen:
- inplannen van oudergesprekken
- groepen 1/2 kleuterplein
- groepen 8, 7 en 6 hoofdingang
Bij specifieke vragen van ouders aan de
- groepen 3, 3/4, 4 en 5 tweede deur
groepsleerkracht of vanuit de groepsleerkracht aan
schoolplein.
de ouder communiceren we graag via de mail.
er zijn gespreide uitgangen:
De inloggegevens van Parro en het Ouderportaal
- groep 1/2A eerste deur schoolplein
(voor inzage resultaten en de activiteitenkalender)
- groep 1/2B en groep 1/2C uitgang
zijn dezelfde gegevens. Het is wel belangrijk om uw
kleuterplein
account te activeren door opnieuw in te loggen.
- groepen 3, 3/4, 4 en 5 tweede deur
schoolplein
Ziekmeldingen graag vanaf 08.00 uur telefonisch
- groepen 8, 7, en 6 hoofduitgang
023-5377037
ouders / volwassenen mogen wel bij individuele
afspraken of specifieke ouderbijeenkomsten de
school in, maar dan gelden de volgende afspraken:
- we houden onderling 1,5m afstand van elkaar
- we noteren wie er in school is (datum, naam
en telefoonnummer

Startgesprekken
Van 24 aug. 2020 t/m 04 sept. 2020 houden we weer
de startgesprekken. Het doel van het gesprek is om
kennis met elkaar te maken en om belangrijke
kenmerken van uw kind kort te bespreken, zodat de
groepsleerkracht goed kan aansluiten bij de
(onderwijs-) behoeften van uw kind. U ontvangt
daarvoor op maandag 17 aug. 2020 een uitnodiging
via Parro. Tevens d krijgen de kinderen allemaal een
formulier om thuis met uw kind te bespreken. Daarop
vermeldt u de specifieke kindkenmerken van uw zoon
of dochter. Wilt u dat formulier weer laten inleveren
bij de groepsleerkracht uiterlijk vrijdag 21 aug. 2020!
Bij het startgesprek zijn de kinderen aanwezig. De
gesprekken worden dan ook alleen aansluitend na
schooltijd gevoerd en dus niet ’s avonds.
U ontvangt bij het startgesprek ook de
leerlingstamkaart van uw kind. Wilt u de algemene
gegevens direct controleren (naam, adres,
telefoonnummers, e-mailadres, gegevens huisarts) en
deze dan ook weer meteen inleveren bij de box bij de
uitgang. We hanteren voor de startgesprekken weer
een vaste looproute door de school.
Materialen voor een goede start van het nieuwe
schooljaar
Voor groep 3:
Bij de start van het nieuwe schooljaar moeten de
leerlingen de volgende materialen meenemen:
- etui
- grijs schrijfpotlood
- puntenslijper
- schaar
- liniaal
- prittstift
- flesje “sterke lijm”
- kleurpotloden (bij voorkeur van een goed merk:
max 12)
- evt. stiften (max. 12)
- opbergmap met elastiek
- oortjes voor de chromebook
Graag alle materialen voorzien van naam.
Voor de kinderen uit groep 4 t/m 8:
- etui
- pen
- grijs potlood
- puntenslijper
- schaar (met naam)
- liniaal
- prittstift
- flesje “sterke lijm”

- kleurpotloden (bij voorkeur van een goed merk:
max 12)
- stiften (max. 12)
- evt. markeerstiften / gelpennen
- opbergmap met elastiek
- twee huiswerkmappen (vanaf groep 6)
- evt. agenda (groep 6, 7)
- passer en geodriehoek (groep 8)
- oortjes voor de chromebook
Van de Ouderraad:
Gedurende de vakantie hebben alle kinderen van de
Bosbeekschool een vakantiespeurtocht kunnen
maken. Wij hopen dat de kinderen daarvan genoten
hebben en met een glimlach het eindpunt hebben
verlaten. Wij danken de Ouderraad voor deze
bijzondere activiteit en ook Intertoys voor de
ontvangst van al onze kinderen.
Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw agenda)
Herfstvakantie 10 okt. 2020 t/m 18 okt. 2020
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.
vrijdag 18 september 2020
vrijdag 09 oktober 2020
maandag 16 november 2020
woensdag 10 februari 2021
donderdag 25 maart 2021
maandag 26 april 2021
woensdag 16 juni 2021
donderdag 08 juni 2021 (studiemiddag!)
vrijdag 09 juli 2021 (calamiteitendag)

Gymrooster schooljaar 2020-2021

Maandag (gymzaal Parnassiaschool)
08.30 uur – 09.40 uur groep 6 (maandag 17/8 nog
even niet)
09.40 uur – 10.50 uur groep 5 (maandag 17/8 nog
even niet)
11.05 uur – 12.15 uur groep 4 (juf Corina neemt de
overblijfkinderen mee naar school)
13.30 uur – 14.30 uur groep 3/4 (juf Corina neemt de
overblijfkinderen mee naar de gymzaal)
14.30 uur – 15.30 uur groep 3
Woensdag (het Gymhuys / Santpoort-Zuid)
(woensdag 19/8 niet in de hal, indien mogelijk buiten
gym)
08.30 uur – 09.40 uur groep 7
09.40 uur – 10.50 uur groep 8A
11.05 uur – 12.15 uur groep 8B

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 28-08-2020

