Nummer 17 /datum: 27-03-2020
Kalender
De school is i.v.m. het coronavirus in ieder geval t/m
6 april gesloten.
Vanuit de directie
Beste ouders,
De school is op dit moment gesloten. Volgende week
horen we vanuit Den Haag meer. Afhankelijk van die
informatie zullen wij onze aanpak op thuisonderwijs
op afstand afstemmen. Wij houden u op de hoogte

hebben aan deze vorm van noodopvang neemt u dan
met de directie contact op.
Communicatie met teamleden
Kinderen kunnen communiceren met hun juf via
Teams, dagelijks (maandag t/m vrijdag) in ieder geval
tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Ouders kunnen
communiceren met de leerkracht via de mail. De
directie is dagelijks via de mail bereikbaar
(wouter.sommers@opoijmond.nl)

Thuisonderwijs op afstand
Wekelijks ontvangen de kinderen en hun ouders de
Wij horen regelmatig positieve reacties hoe kinderen taken die de kinderen gedurende de hele week
thuis het onderwijs oppakken. Dank daarvoor! Heeft kunnen maken. Ook houden wij zicht op hoe er
u vragen of reacties, dan kunt u die altijd naar de MR gewerkt wordt.
• Het is belangrijk dat de Teams app goed
sturen: mr@bosbeekschool.nl. Wekelijks heb ik een
geïnstalleerd is. (zie al eerder verstuurde
chatmoment met de voorzitter van de MR, Eelco
informatie / site van de school: actueel
Smit.
nieuws)
Bent u of één van uw gezinsleden ziek? Of moet u
• We maken o.a. gebruik van Zuluconnect,
verplicht in quarantaine, omdat u in aanraking bent
Gynzy kids en Muiswerk
geweest met het coronavirus, wilt u dat dan in ieder
• Het nieuwe werk staat iedere maandag klaar.
geval doorgeven aan de directie!
• Alle leerkrachten kunnen zien hoe en door
wie het werk gemaakt worden.
Webinar
• Creatieve activiteiten / leuke lesideeën kunt
Centrum voor jeugd en gezin verzorgt een webinar op
u vinden op onze website.
maandag 30 maart 2020 met als thema: ‘Hoe kom je
• Wekelijks is er contact (videochat) tussen de
als gezin de corona-periode door?’ (zie bijlage vanuit
groepsleerkracht en de kinderen.
GGD en CJG)
• Dat gebeurt 1 op 1 voor de kinderen van de
groepen 1 t/m 5 via Teams.
Noodopvang
• Dat gebeurt met de hele groep voor de
De noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep
groepen 6 t/m 8 via Teams.
wordt verzorgd door stichting Velsen, locatie
buurtcentrum de Koe te Velserbroek. Noodopvang is Afgelaste / Uitgestelde activiteiten
van 08.00 uur - 18.00 uur. Voor informatie:
• Het Paasfeest: de buitenactiviteiten worden

noodopvangkinderen@welzijnvelsen.nl
telefoonnummer 0255-726181

Maakt u al gebruik van de opvangmogelijkheden bij
Partou of Dikke maatjes, neemt u dan met deze
organisaties zelf contact op over de mogelijkheden
die zij bieden.
Noodopvang voor kinderen met specifieke zorg: ook
kan er evt. noodopvang aangeboden worden voor
kinderen met specifieke zorg. Mocht u behoefte

•

•

afgelast. Mocht de school open zijn, dan
kunnen we wel met elkaar ontbijten, maar
ook dat zullen we dan anders organiseren.
Iets voor Moederdag en Vaderdag gaan wij
als school niet organiseren, wel geven we tips
aan kinderen hoe zij hun moeder of vader
met iets creatiefs kunnen verrassen!
Het theoretisch verkeersexamen voor de
kinderen van groep7 is in ieder geval

•
•
•
•
•

uitgesteld t/m mei. Het praktisch
verkeersexamen is ook uitgesteld.
Avond4daagse is uitgesteld
Naschoolse activiteit Mad Science is
uitgesteld
De afspraak met de schoolfotograaf wordt
ook verplaatst.
Kunstklas gaat niet door zolang school
gesloten is
Schoolreis, Schoolkamp groep 8 en Pleinfeest
staan op dit moment ‘op losse schroeven’
(afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM)

Informatie voor ouders en kinderen van Veilig thuis
De afgelopen weken is veel in het nieuws geweest
dat het niet voor alle kinderen fijn is om geen vaste
en veilige basis op school en/of hobby-activiteit
buitenshuis te hebben. Wij hopen met onderstaand
filmpje te bereiken dat kinderen dan wel hun ouders
zo snel als ze kunnen en durven hulp en steun
zoeken. Hiervoor kan contact worden opgenomen
met een hulporganisatie.
De link naar het filmpje:
https://youtu.be/O1_JXGNmsYU
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 2019-2020:
(Alle kinderen zijn dan vrij)
dinsdag 14 april 2020
vrijdag 12 juni 2020
donderdagmiddag 02 juli 2020
vrijdag 03 juli 2020 (calamiteitendag)
Vakantierooster OPO IJmond 2019-2020
Tweede Paasdag 13-04-20
Meivakantie 25-04-20/ 10-05-20
Hemelvaart 21-05-20/ 22-05-20
Tweede Pinksterdag 01-06-20
Zomervakantie 04-07-20/ 16-08-20
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 03-04-2020

