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Kalender
Maandag 8 juni 2020 gaat de school weer open voor
alle kinderen!
Op maandag 8 juni 2020 worden alle ouders
geïnformeerd over het formatieplaatje voor komend
schooljaar.
De schoolfotograaf komt langs op donderdag 18 en
op dinsdag 23 juni 2020

Schoolfotograaf
Op donderdag 18 en dinsdag 23 juni worden de
jaarlijkse foto`s gemaakt. Dat gaat dit jaar (uiteraard)
iets anders dan we gewend zijn. Zo worden de foto`s
corona-proof genomen. De fotograaf blijft op afstand
en de groepsfoto wordt zonder leerkrachten
gemaakt. De leerkrachten gaan apart op de foto en in
de nabewerking wordt er een mooi geheel van
gemaakt.
Broertje/zusje foto`s beperken we tot onze eigen
leerlingen, er is geen mogelijkheid kinderen die nog
niet, of niet meer op de Bosbeek zitten te
fotograferen.

Vrijdag 19 juni 2020: ‘doorschuifmoment’ 09.00 uur –
10.00 uur. Alle leerlingen komen even bij elkaar in de TSO gaat ook weer van start
nieuwe groepssamenstelling voor volgend schooljaar Vanaf maandag 8 juni 2020 gaat ook de
Tussenschoolse opvang weer van start (TSO). Ook zij
en maken kennis met hun nieuwe leerkracht.
zullen extra rekening houden met de hygiëne en in
groepen buiten spelen.
Vanuit de directie
Uitgeleende chromebook weer retour naar school
Nieuws vanuit de GMR
Op 8 juni 2020 gaat de school weer volledig open.
De GMR is op zoek naar versterking!
Wilt u ervoor zorgen dat de uitgeleende
Ben jij enthousiast en gedreven, bereid tot
chromebooks maandag 8 juni 2020 weer mee naar
samenwerking, een goede luisteraar en zit jouw kind
school genomen worden? Alvast bedankt voor uw
op een school van OPO IJmond? Dan zoeken wij jou!
medewerking.
Stichting OPO IJmond is namelijk ter versterking op
zoek naar kandidaten binnen de oudergeleding van
Formatie
De ouderavond op donderdag 11 juni 2020 mogen wij de GMR. Wil jij je verkiesbaar stellen en meepraten
over de (beleids)zaken die binnen OPO IJmond
helaas niet organiseren. Deze ouderavond was
spelen? Meld je dan aan of vraag meer informatie op
specifiek bedoeld voor de ouders van de huidige
via het volgende mailadres: gmr@opoijmond.nl
groepen 2 en 3, om uitleg te geven over de
groepsindelingen.
De GMR is het overlegorgaan waarin vier ouders en
vier personeelsleden mee kunnen denken en praten
De ouders van groep 3, de combinatiegroep 3/4 en
over het schooloverstijgende beleid van de Stichting,
groep 4 ontvangen uitleg en onderbouwing van onze zoals dit door het Bestuur uiteen wordt gezet. Enkele
keuze om het komend jaar te gaan werken met een
voorbeelden hiervan zijn het financieel beleid en de
groep 3, een combinatiegroep 3/4 en een groep 4.
inzet van het personeel binnen de Stichting
Ook ontvangt u de groepsindeling en geven we
(formatieplan).
antwoord op de gestelde vragen die via de mail zijn
Waarom zou je je verkiesbaar stellen? Omdat je je
ontvangen. Daarnaast worden de ouders, waarvan de kan inzetten voor de scholen, ouders en leerlingen en
omdat je invloed kan uitoefenen op het beleid van de
kinderen in de combinatiegroep 3/4 worden
Stichting. Meer informatie is ook te verkrijgen bij de
geplaatst, op maandag 8 juni vanaf 16.00 uur
GMR‑voorzitter Martijn Mewe, bereikbaar via
telefonisch benaderd door de huidige
eerdergenoemd mailadres.
groepsleerkrachten voor nadere toelichting.

Op dit moment is een Margareth Schoonebeek lid
van de GMR namens het personeel en is Marieke
Verhagen-Dales lid van de GMR namens de
oudergeleding.

Omdat juf Gisela goed nieuws had gekregen van de
artsen (de tumoren zijn flink geslonken), heeft ze alle
leerlingen getrakteerd op een ijsje.

Kunst en cultuur

Ook de culturele activiteiten waar de Bosbeekschool
om bekend staat, konden uiteraard niet doorgaan.
Naast het geplande koffieconcert konden diverse
uitstapjes in het kader van erfgoededucatie geen
doorgang vinden. Vanaf 8 juni mogen we gelukkig wel
weer vakdocenten op school ontvangen. De laatste
weken zullen de leerlingen dan weer kunnen
genieten van muzieklessen, tekenlessen en diverse
creatieve workshops.
Ook de kunstklas zal nog op 19 en 26 juni
plaatsvinden; deelnemers krijgen nog apart bericht.
Alternatieve avondvierdaagse
Landelijk wordt er een alternatief aangeboden voor
de avondvierdaagse. De opzet is dat kinderen op een
eigen tijdstip, in hun eigen omgeving, met een klein
groepje 4 dagen gaan wandelen. Er is ook een
medaille aan verbonden. De details staan in de
bijgevoegde link. Hoewel dit niet te vergelijken is met
de gezelligheid van onze eigen avondvierdaagse, is
het een aardig alternatief.
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond
4daagse-home-edition
Sporttenues’
Wil iedereen die een sporttenue van de
Bosbeekschool thuis heeft, deze ruim voor de
zomervakantie inleveren bij de eigen leerkracht?
Alvast hartelijk bedankt!
Verrassingsbezoek juf Gisela
Ouders van groep 7a hebben een tijdschrift voor juf
Gisela gemaakt met foto’s en uitspraken van de
leerlingen. Dit tijdschrift werd afgelopen dinsdag, op
gepaste afstand, overhandigd tijdens een
verrassingsbezoek aan juf Gisela. Ze was compleet
verrast en heel blij met alle lieve uitspraken van de
kinderen.

GGDflits Veilig achterop de fiets
Voorkom voetjes tussen de spaken Bij het vervoeren
van kinderen op de fiets komen vaak
spaakbeknellingen voor. Hierbij komt de voet van het
kind tijdens het fietsen vast te zitten tussen de
spaken van het wiel. Vooral in de leeftijd van 3 t/m 6
jaar komt dit vaak voor, en dit kan ernstige
verwondingen veroorzaken. Bijna 1 op de 3 van deze
kinderen breekt daarbij een bot. Met goede
spaakafscherming zijn deze ongelukken goed te
voorkomen. Lees hier op de pagina van veiligheid.nl
meer wat je kunt doen om spaakbeknelling te
voorkomen.
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 9 oktober 2020
maandag 16 november 2020
woensdag 10 februari 2021
donderdag 25 maart 2021
maandag 26 april 2021
woensdag 16 juni 2021
vrijdag 9 juli 2021 (calamiteitendag)

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
Zomervakantie 04-07-20/ 16-08-20
De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 19-06-2020

