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Nieuws vanuit de MR

De Medezeggenschapsraad (MR) van de
Bosbeekschool is een beleidsorgaan dat de school
gevraagd en ongevraagd advies geeft over onder
- Dinsdag 30 juni 2020 musical groep 8 voor
andere de kwaliteit van het onderwijs, het
leerlingen Bosbeekschool.
veiligheidsbeleid, de besteding van geld en het
- Woensdag 1 juli 2020 musical groep 8 voor
vaststellen van vakanties en vrije dagen. De MR
de ouders op afstand. Aanvang 19.30 uur.
bestaat uit acht leden, met een gelijke
vertegenwoordiging van een ouder- en
Vanuit de directie
personeelsgeleding. De leden van de MR worden
Nog een week school en dan vakantie… Deze week
gekozen vanuit deze twee geledingen en de
staat in het teken van het afscheid van de kinderen
zittingsduur van elk lid is 3 jaar. Op 1 september
van groep 8 en daar beginnen we vanmiddag al mee. loopt de termijn af van Kim Blokker, één van de leden
De kinderen van groep 8 starten om 16.00 uur met
uit de oudergeleding. Dit betekent dat de MR op zoek
een supergezellige middag en avond en zij
is naar een lid oudergeleding voor een nieuwe
overnachten op school. Dat is toch echt heel
termijn van 3 jaar. Kim zou graag voor een tweede
bijzonder om later aan terug te denken. Ook van de
termijn lid blijven van de MR maar alle ouders
musical op 1 juli maken we een aangepast feestje. De kunnen zich kandidaat stellen voor deze rol in de MR.
ouders op afstand, maar met volle inzet van de
Als er meerdere aanmeldingen zijn dan zullen er
kinderen! Voor de kinderen zal het echt een
verkiezingen plaatsvinden om te bepalen welke
bijzonder afscheid worden. Daarnaast organiseren de ouder plaats mag nemen in de MR.
ouders zelf ook nog een mooi afscheidsfeestje buiten
de school.
Meer informatie over de MR, zoals bijvoorbeeld
notulen van de MR vergadering kunt u vinden op
https://bosbeekschool.nl/ouders/medezeggenschaps
raad/
Wilt u zich kandidaat stellen voor MR? Stuur dan
z.s.m. een email naar: mr@bosbeekschool.nl
Met vriendelijke groet, Eelco Smit (vz MR)
de cast van de musical “De Diamantroof”
Kalender

De kinderen van groep 8 komen donderdag 2 juli
2020 wat later (om 10.00 uur) op school en nemen
om 12.00 uur officieel afscheid van de andere
kinderen van de school. Om 12.15 uur begint de
zomervakantie voor alle kinderen.
Op vakantie rekening houdend met Corona
Gaat u naar het buitenland op vakantie wilt u dan
rekening houden met de informatie vanuit het RIVM
i.v.m. een gezonde terugkomst in Nederland en een
goede start van het nieuwe schooljaar?

https://www.nederlandwereldwijd.nl/docum
enten/vragen-en-antwoorden/coronavirus--veelgestelde-vragen-nederlanders-in-hetbuitenland

Groep 5
Deze week hebben we twee middagen geschilderd. In
de stijl van het Pointillisme, hebben de kinderen een
zomerboom, een bloem of iets anders dat aan de
zomer doet denken, gemaakt. De schilderijen krijgt u
vanmiddag thuis te zien. Ook hebben we, samen en
toch apart, een kunstwerk gemaakt gebaseerd op
‘4900 Farben’ van Gerhard Richter. De kinderen
kleurden hun eigen 100 vlak in. De kleuren werden
door het gooien met een dobbelsteen bepaald. Het
eindresultaat mag er zijn:

Nieuwe tarieven TSO (Tussen schoolse opvang)
vanuit Partou.
De nieuwe prijs voor de TSO (tussen schoolse
opvang) voor aankomend schooljaar is bekend:
€2.90 per dag obv vaste dagen, €3,65 per strip obv
strippenkaart en incidentele TSO.
Om de TSO zowel buiten als binnen in school zo
veilig en soepel mogelijk te laten verlopen, is uit
evaluaties gebleken dat er vooral tijdens het
buitenspelen meer personeel gewenst is. Om de
TSO kostendekkend te houden, is een nieuw tarief Prikbord
bepaald.
12 Tips om het lezen in de vakantie te
onderhouden!
Dagkampen
Wij zijn een kinderentertainmentbureau uit
Haarlem. Wij organiseren in de zomervakantie
meerdere dagkampen. Deze dagkampen zijn
bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar.
https://www.creatiefconfetti.nl/dagkamp/
De dagkampen vinden midden in de natuur plaats,
bij bezoekerscentrum de Kennemerduinen
(Zeeweg 12, Overveen).
De dagen zijn educatief, actief en creatief.
We werken geheel volgens de regels van het RIVM
en zullen met 4 geschoolde begeleiders aanwezig
zijn ( Pabo, CMV). Veel kinderen gaan dit jaar niet
op vakantie en zo kunnen deze dagkampen toch
nog een leuke invulling geven aan de vakantie! ( en Sportactiviteiten in de zomervakantie
voor ouders een welkome invulling, zeker na de
Corona-tijd).
Ouders die hun kind opgeven steunen niet alleen
ons, maar ook het bezoekerscentrum en het
Duincafé. Voor meer informatie:
https://www.creatiefconfetti.nl/dagkamp/
Brederode in Playmobil
In de zomervakantie kun je van woensdag 8 juli t/m
zondag 30 augustus komen kijken naar de bijzondere
kindertentoonstelling Brederode in Playmobil. Enkele
hoogtepunten uit de geschiedenis van Brederode
komen in Playmobil tot leven. Met natuurlijk het
grootste Playmobil-leger van Ridder Jan van
Brederode die voor de Fransen vocht met de Slag bij
Azincourt. Ook hoort er een leuke kijk-speurtocht bij.
Kijk op de website ruinevanbrederode.nl voor
openingstijden en reserveren. Entree €6,-, kinderen 4
t/m 11 jaar €5,50 inclusief reserveringskosten.
Kinderen t/m 3 jaar gratis.
Hartelijke groet en graag tot ziens,
Rob en Angelique
beheerders Ruïne van Brederode

Vioolles zie flyer

Engels zomerkamp

Nieuws vanuit het CJG
Op donderdag 3 september 2020 start de volgende
basiscursus voor ouders 'Hoe begrijp ik mijn jonge
kind met autisme’? Ouders kunnen hier leren wat
autisme is en hoe ze met de situatie om kunnen
gaan.

Wat houdt de cursus in?
Kinderen met autisme verwerken informatie op een
andere manier. Ze kunnen problemen hebben met
teveel prikkels of ze zijn daar juist ongevoelig
voor. Ook het taalgebruik en taalbegrip kan anders
zijn en de manier waarop zij contact maken met
anderen. Wanneer je net hebt gehoord dat je kind
autisme heeft, komt er veel op je af. Wat is autisme
precies? Wat zie je bij je kind en hoe kan je je kind
helpen? Wat betekent dit voor jou als ouder en voor
jullie gezin? Ieder kind met autisme is anders. In deze
cursus krijg je handvatten om het autisme van jouw
kind beter te begrijpen.
Waar & wanneer
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten op
donderdagavond van 19.30 – 21.00 uur. Op 3
september gaan we starten en ben je van harte
welkom op het CJG Bloemendaal, Dennenweg 15 in
Bloemendaal.
Meer informatie & aanmelden
Aanmelden kan via de website samenopgroeien.nu.
Trainers
Deze cursus wordt gegeven door twee CJG-coaches,
namelijk Danielle Tearr en Alida van Veelen. Wil je
meer informatie of even overleggen of deze cursus
geschikt is voor jou, dan kun je altijd even contact
opnemen:
Danielle via 06-22551136 of
d.tearr@cjgkennemerland.nl
Alida via 06-10706998 of
a.vanveelen@cjgkennemerland.nl
Met vriendelijke groet namens,
CJG-coach Danielle Tearr en Alida van Veelen
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)
Gymrooster schooljaar 2020-2021
Maandag (gymzaal Parnassiaschool)
08.30 uur – 09.40 uur groep 6
09.40 uur – 10.50 uur groep 5
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)
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 03-07-2020

