Nummer 12/datum: 4-2-2022
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
- 8 en 9 februari GGD screening kinderen
groep 7 en kleuters geboren in 2016
- 10 februari definitief advies gesprekken
kinderen groep 8
- 11 februari 14.00 uur presentatie Kunstklas
- 18 februari studiedag (alle kinderen zijn dan
vrij)
- 21 t/m 25 februari voorjaarsvakantie
Vanuit de directie:
Afscheid juf Gisela

Personele zaken
Juf Lieke geniet momenteel van haar zwangerschap.
Dat betekent wel dat zij t/m 17 februari voor groep
5B staat en dat zij na de voorjaarsvakantie tot haar
zwangerschapsverlof taken buiten de groep oppakt.
Op dit moment zijn wij mogelijkheden aan het
onderzoeken betreffende de vervanging van juf Lieke.
De ouders van groep 5B zullen daar vóór de
voorjaarsvakantie over geïnformeerd worden.
Het lerarentekort
Momenteel zijn de stichtingen Fedra, Atlant en
OPOIJmond verschillende opties aan het
onderzoeken als mogelijke oplossing voor het
lerarentekort. De afgelopen maanden zijn er diverse
klankbordgroepen aan het werk gegaan om hierover
na te denken. U kunt op de site
www.denieuweschoolweek.tv het proces volgen en
antwoorden vinden op de vele vragen die misschien
bij u leven. U wordt binnenkort verder geïnformeerd
vanuit de besturen en de school.
Letterfeest in groep 3!

Wat hebben we veel steunbetuigingen ontvangen na
het overlijden van juf Gisela. Wij voelen ons gesteund
en getroost en danken u daarvoor. Ook uw
medewerking rondom de afwijkende schooltijden is
voor ons fijn geweest,
Het was een bijzonder afscheid. Gisteren is de
rouwstoet langs de school gereden, een mooi
moment voor de familie van juf Gisela, maar ook voor
de kinderen van groep 6, 7 en 8 en de collega’s.
Samen hebben we manden vol kleurrijke tulpen
meegegeven aan juf Gisela. Ook hebben de kinderen
een lijst met houten hartjes gevuld ter nagedachtenis
aan hun bijzondere juf.
Het gedenkplekje op school ruimen wij nog niet op,
we zijn daar nog niet aan toe. Het gedenkschriftje ziet
er prachtig uit. De komende dagen kunt u hierin nog
uw boodschap aan de nabestaanden kwijt, het wordt
een prachtig aandenken voor de familie van juf
Gisela.

Door Mika en Roos uit groep 8
Groep 3 heeft alle letters geleerd en daarom gingen
we een speurtocht door de school houden. Je kreeg
dan letters en dan moest het een zin worden. Toen
we de zin hadden, kregen we iets lekkers en de
kinderen kregen een diploma. Ze deden het heel
goed. Ze waren niet te druk en ze staken allemaal
hun vinger op. Een paar kinderen uit groep 8 hebben
meegeholpen. Ze wisten de antwoorden heel snel te
vinden en hebben het heel goed gedaan.

De Nationale Voorleesdagen

Vandaag sluiten we op school De Nationale
Voorleesdagen af. Het prentenboek van het jaar
‘Maar eerst ving ik een monster’ , geschreven door
Tjibbe Veldkamp, stond centraal tijdens deze dagen.
We hebben in de groepen extra voorgelezen en de
kinderen uit de groepen 1/2 hebben prachtige
monsters gemaakt. Ook al sluiten we de Nationale
Voorleesdagen af, we blijven natuurlijk veel
voorlezen op school. We hopen dat u dat thuis ook
blijft doen!
Voorleesdagen groep 7
In het kader van de Nationale Voorleesdagen krijgt
groep 7 komende dinsdag het boek over de
geschiedenis van de ruïne van Brederode
aangeboden en zal er online vanuit de ruïne
voorgelezen worden, met bijpassende beelden.

vrijdag 11 februari. We zullen bij het maken van de
teams de groepen zoveel mogelijk bij elkaar houden.
We verheugen ons op een gezellig toernooi.
Kunstklas
Volgende week vrijdag is alweer de laatste les van de
Kunstklas. Traditiegetrouw wordt deze afgesloten
met een expositie. Omdat we nu nog wat voorzichtig
zijn vanwege de vele besmettingen, houden we de
tentoonstelling weer in de vensterbanken van de
gang beneden. Alle belangstellenden kunnen van
buitenaf de mooie kunstwerken bekijken. De
expositie is van 14.00 tot 14.30 uur.
Voorlopig ontwerp groen schoolplein
De projectgroep groen schoolplein heeft het
voorlopig ontwerp van (het in groene schoolpleinen
gespecialiseerde) hoveniersbedrijf ‘De Twee Heren’
ontvangen. Dit is echt nog een schets. We zijn op weg
naar Bosbeekplein 2.0! Ook de kinderen van de
leerlingenraad hebben vandaag dit ontwerp mogen
bekijken. Eind februari verwachten wij een definitief
ontwerp. De projectgroep is gestart met het
aanschrijven van stichtingen voor mogelijke
subsidies.
Mogelijkheid voor kinderen: 1 keer per week een
warme vegetarische lunch via Tommy Tomato.

Basketbal

Afgelopen woensdag heeft Jord (oud leerling) de
kinderen uit groep 6 t/m 8 de fijne kneepjes van het
basketbal bijgebracht. Dit heeft hij gedaan omdat er
in de voorjaarsvakantie een schooltoernooi plaats zal
Van Merlijne Wagenaar Hummelinck
vinden. Het is een nieuwe vorm, we spelen nu 3x3.
Prei-ject Manager Tommy Tomato
Het was een leerzame en vooral leuke clinic.
We hopen dat nog veel kinderen zich aanmelden.
Voetbal
Het lijkt erop dat het schoolvoetbaltoernooi dit jaar
wel door mag gaan. De groepen 5 tot en met 8
hebben allemaal al een inschrijfformulier ontvangen.
De belangstelling is groot en er zijn al veel
inschrijvingen binnen. De uiterlijke inschrijfdatum is

Beste ouders,
Op 25 januari hebben de kinderen die zich daarvoor
aangemeld hadden een warme gezonde proeflunch
van TommyTomato gegeten. Sommige kinderen
vonden de macaroni heerlijk, anderen vonden de
macaroni van hun eigen mama veel lekkerder!
Smaken verschillen! TommyTomato kan, als u of uw

kind dat wil, iedere week een warme gezonde lunch Virtuele toer Bosbeekschool
gaan verzorgen vanaf 15 februari. Inschrijven kan t/m
8 februari.
Er zal dan iedere dinsdag een gezonde lunch worden
geleverd. Ouders betalen voor de lunch € 3,00 per
keer, voor de bovenbouw is dit, wegens een grotere
portie, € 3,50. Deze wordt automatisch per 4 weken
geïncasseerd. In de vakanties betaalt u niet en u kunt
op ieder gewenst moment stoppen.
Ouders die zich niet voor de proeflunch hadden
ingeschreven, maar toch mee willen doen kunnen
zich ook inschrijven via
www.tommytomato.nl/bosbeek.
Voor ouders die de gezonde lunch niet (geheel)
kunnen betalen, is er Stichting TommyTomato. Meer
informatie hierover op
www.tommytomato.nl/stichting. Mocht u vragen
hebben dan kunt u TommyTomato bereiken via
ouders@tommytomato.nl"
Dit is een geheel vrijwillig aanbod voor ouders die
daar behoefte aan hebben en geen enkele
verplichting vanuit de Bosbeekschool.
Een bericht van de schoolfotograaf

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

Vakantierooster 2021-2022
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
Studiedagen 2021-2022
Vrijdag 18 februari 2022
Woensdag 30 maart 2022
Woensdag 15 juni 2022
Donderdagmiddag 14 juli 2022
Vrijdag 15 juli 2022 (alle kinderen vrij)
Vakantierooster 2022-2023 (Basisonderwijs)
Herfstvakantie: 15 okt. 2022 t/m 23 okt.2022
Kerstvakantie: 24 dec. 2022 t/m 8 jan. 2023
Voorjaarsvakantie: 25 febr. 2023 t/m 5 mrt. 2023
Meivakantie: 27 apr. 2023 t/m 7 mei 2023
Pinkstervakantie: 27 mei 2023 t/m 4 juni 2023
Zomervakantie: 22 juli 2023 t/m 3 sept. 2023
Vakantierooster 2022-2023 (Voortgezet Onderwijs)
Herfstvakantie: 15 okt. 2022 t/m 23 okt.2022
Kerstvakantie: 24 dec. 2022 t/m 8 jan. 2023
Voorjaarsvakantie: 25 febr. 2023 t/m 5 mrt. 2023
Meivakantie: 22 apr. 2023 t/m 7 mei 2023
Zomervakantie: 22 juli 2023 t/m 3 sept. 2023
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 18
februari 2022!

