Nummer 19 /datum: 10-04-2020
Kalender
De school is i.v.m. het coronavirus in ieder geval t/m
28 april 2020 gesloten.
Tweede Paasdag 13-04-2020
Meivakantie 25-04-20 / 10-05-20
Vanuit de directie
Bloemen voor de ouders en een springtouw voor de
kinderen

Materialen opgehaald voor thuisonderwijs op
afstand t/m de meivakantie

Op woensdag 8 april hebben alle ouders een bos
tulpen ontvangen en alle kinderen een springtouw als
blijk van waardering voor hun inzet en
ondersteuning. Touwtjespringen houd je ook in
beweging en dat is altijd goed! Dank ook voor alle
leuke berichtjes die wij n.a.v. deze actie hebben
ontvangen. Wij wensen iedereen heel veel succes!
Dit initiatief hebben we genomen i.s.m. alle
OPOIJmond scholen. Collega’s van de Bosbeekschool
zijn lopend, fietsend of met de auto alle gezinnen
langsgegaan en hebben genoten van deze bijzondere
activiteit. We missen de kinderen op school, maar
hebben gelukkig wel regelmatig contact met ze via
een videogesprek.

Ik wil graag ouders en collega’s bedanken voor het
klaarleggen en het ophalen van de materialen.
Kinderen kunnen nu afwisselend digitaal en op papier
aan het werk. Het digitaal werken op afstand gaat
steeds beter. De leerkrachten en kinderen kunnen er
steeds beter mee overweg en er kan ook gebruikt
worden gemaakt van zgn. instructiefilmpjes. Voor
andere online tips kunt u gebruik maken van de links
op onze site bij actueel nieuws en interessante links.

Bosbeekschool nu ook online via Instagram
Foto’s en filmpjes van de Bosbeekschool zijn vanaf
vandaag ook te zien op Instagram. @Bosbeekschool.
Online bewegingsonderwijs via ‘Sportsupport’
De buurtsportcoaches van de gemeente Velsen gaan
2x per week online een gymles geven. Deze lessen
zijn elke week op dinsdag en donderdag om 10.00
uur. De lessen duren ongeveer 15 minuten. De

het werk dat de zorgverleners doen. Er waren ook
hele lieve brieven bij voor de bewoners. Groep 5
heeft het initiatief genomen om kaartjes te sturen
naar ouderen die geen bezoek meer kunnen
ontvangen. Nu maar hopen dat de brievenbus vol
stroomt.
Wat hebben wij toch lieve leerlingen die aandacht
hebben voor de medemens. Hartverwarmend.

lessen zijn te volgen
via: https://youtu.be/QPn-umY8Mxc of via
'Sportsupport'. Om 15:15 uur diezelfde dag
zetten we de les online
op YouTube, Facebook en Instagram zodat
deze les op een ander tijdstip terug te zien is.

Online Koningsspelen vrijdag 17 april
Jullie kunnen aankomende vrijdag meedoen met de
Koningsspelen van SportSupport via de live stream in
je eigen huis.
Op vrijdag 17 april om 09.30 starten de spelen, deze
les duurt ongeveer 30-45 minuten en wordt gegeven
door verschillende buurtsportcoaches van
SportSupport. Trek je (oranje) sportoutfit aan en doe
mee met deze ultieme online Koningsspelen!
De spelen zijn te volgen via Youtube op vrijdag 17
april om 09.30 via deze link:
https://www.youtube.com/channel/UCsEbdR5qw9S
NxDXOIREIGGw?view_as=subscriber of zoek naar
SportSupport.
Jullie kunnen de lessen volgen via laptop, tablet,
smart tv of Chrome cast.
Veel beweegplezier!

Slimmer chillen (voor de oudere broer(s) en/of
zus(sen))
Slimmer chillen = corona killen! X Hoe chill jij in deze
coronatijd als je je vrienden minder kan zien? Laat
het ons weten en maak kans op 50 euro! 💶💰
Bekijk https://slimmerchillen.nl/, deel je filmpje via
insta of TikTok met #slimmerchillen en win!

ThuisBieb
De deuren van de bibliotheken zijn gesloten, maar
Noodopvang
De noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep online is de bibliotheek open! Dankzij de ThuisBieb
of voor kinderen met specifieke zorg, wordt verzorgd kunnen kinderen in deze periode gewoon doorlezen.
100 e-books voor het hele gezin!
door stichting Velsen, locatie basisschool De
In de ThuisBieb-app staan 100 e-books voor het hele
Beekvliet te Velserbroek. Noodopvang is van 08.00
gezin. De app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook
uur - 18.00 uur. Voor informatie:
als u geen lid bent van de bibliotheek. De ThuisBiebnoodopvangkinderen@welzijnvelsen.nl
app is in elk geval beschikbaar tot en met 10 mei. Kijk
Telefoonnummer: 0255-726181
oor meer informatie op
www.jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb
Maakt u al gebruik van de opvangmogelijkheden bij
Partou of Dikke maatjes, neemt u dan met deze
De bibliotheek heeft ook extra luisterboeken
organisaties zelf contact op over de mogelijkheden
beschikbaar gesteld voor kinderen die geen lid zijn.
die zij bieden.
Ook zijn de voorleesfilmpjes van De Voorleeshoek en
Bereslim vrij toegankelijk. Kinderen die wel lid zijn
Hart onder de riem
In het kader van Pasen gaat groep 7 altijd paaseieren van de bibliotheek kunnen naast de e-books in de
ThuisBieb nog veel meer e-books lenen. Ook kunnen
schilderen in een verzorgingstehuis. Dat kan nu niet
ze oefenen voor schoolvakken via Junior Einstein. Kijk
doorgaan. In plaats daarvan hebben de leerlingen
voor een overzicht van alle digitale producten voor
een brief geschreven aan de zorgverleners van Huis
ter Hage en Velserduin om hun respect te tonen voor kinderen op www.jeugdbibliotheek.nl.

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)
Evenementen
In verband met de sluiting van de school heeft de
workshop van Mad Science geen doorgang kunnen
vinden. Hieronder ziet u een overzicht van data
mocht de school na de meivakantie weer open zijn.
Mad Science, Naschoolse wetenschap & techniek
cursus. Dag: woensdag. Starttijd: 12:30
Dag 1: 20-5-2020
Dag 2: 27-5-2020
Dag 3: 3-6-2020
Dag 4: 10-6-2020
Dag 5: 17-6-2020
Dag 6: 24-6-2020
De lessen duren een uur
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)
vrijdag 12 juni 2020
donderdagmiddag 02 juli 2020
vrijdag 03 juli 2020 (calamiteitendag)
Vakantierooster OPO IJmond 2019-2020
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 17-04-2020

Het team van de Bosbeekschool wenst alle kinderen
en ouders fijne paasdagen!

