Nummer 9 /datum: 27-11-2020
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
Vrijdag 4-12 Sinterklaasfeest
Maandag 7-12 Kerst versieravond (1 ouder van groep
5, 6, 7, 8A en 8B)
Maandag 7-12 MR vergadering (online)
Vrijdag 11-12 Leerlingenraad bij elkaar
Vrijdag 11-12 Nieuwsbrief
Vanuit de directie:
Personele zaken:
Afgelopen week ontvingen juf Gisela en juf
Antoinette goed nieuws! De medische behandelingen
bij de dochter van juf Antoinette slaan goed aan. Ze
mag tijdelijk ook even naar huis. Ook bij juf Gisela
slaat de behandeling goed aan. Dat was te zien op de
scan die ze heeft gehad. Fijn nieuws voor beide
gezinnen die we allemaal gevierd hebben!

van de Bosbeekschool’ is er een mooi bedrag
beschikbaar gesteld om de versiering aan te vullen en
ook om de Sintboekjes en spelletjes in de onderbouw
te vernieuwen.
Kerst
Maandag 7 december om 19.30 uur gaan we met een
klein clubje ouders de school versieren in kerstsfeer.
Wij nodigen 1 ouder uit van de groepen 5 t/m 8 om
hierbij te helpen.
Dit jaar zal het kerstfeest anders georganiseerd
worden i.v.m. corona. We gaan een Kerstontbijt
organiseren op vrijdag 18 december 2020! De
kinderen nemen hun eigen lekker ontbijtje met
eventueel bestek mee naar school. Daar is alles
helemaal versierd in de kerstsfeer. De Ouderraad
verzorgt het drinken bij het ontbijt. De Kerstman en
Kerstvrouw ontvangen de kinderen op deze gezellige
kerstochtend. Om 12.15 uur begint de kerstvakantie.

Sinterklaas

Sinterklaas brengt op vrijdag 4 december een bezoek
aan onze school! Dit jaar zal het anders
georganiseerd worden i.v.m. de huidige coronatijd.
Een intocht met ouders en kinderen is nu niet
verstandig, maar de Ouderraad heeft een feestelijke
oplossing bedacht! De Pieten zullen rondom de
school lopen. Ze zijn op zoek naar de Sint. We
verwachten de kinderen gewoon om 8:30 uur in de
klas en om 12:15 uur is deze feestochtend afgelopen.
De kinderen hoeven deze dag geen eten & drinken
mee te nemen naar school!
Bijdrage vanuit de stichting ‘Vrienden van de
Bosbeekschool’
De school is door de OR, de Sintcommissie en enkele
hulpouders weer prachtig versierd. De versiering is
volledig gescreend. Namens de stichting ‘Vrienden

Donderdag 17 december zal ‘een gewone schooldag’
worden van 08.30 uur – 15.30 uur!
Donderdagmiddag houden wij een creatieve kerst
middag waarbij alle kinderen groepsdoorbrekend
gaan knutselen!
Rots en Watertraining
Juf Lieke Sleper geeft op maandagen na schooltijd
Rots- en Watertrainingen voor een aantal kinderen
uit groep 2 t/m 5. De kinderen krijgen een mooi
aanbod om sociaal sterker te worden. De eerste keer
is het altijd even spannend, maar wat hebben de
kinderen super gewerkt! In de afgelopen les stonden
‘sterk staan en leren luisteren naar elkaar’ centraal.
Aan de hand van een tikspel hebben de kinderen
geleerd dat samenwerken je een fijn en sterk gevoel
kan geven.

De Ringaanpak
Soms is de dynamiek in de groep niet optimaal. De
groep heeft dan iets extra’s nodig. De ringaanpak is
daarvoor een mooi ondersteuningsaanbod. Groep 6
is een mooie leeftijd om kennis te nemen met de
Ringaanpak. De Ringaanpak gaat over de
verschillende rollen die er binnen een groep kunnen
ontstaan. Het doel van de Ringaanpak is dat de
kinderen zich bewust worden van de rol die zij
hebben en dat kan ook een negatieve invloed hebben
op de groep of op een enkeling van de groep, zoals
het gevoel van buitensluiten of zich onveilig voelen.
Met elkaar probeert de groep de dynamiek te
veranderen in positieve zin. Samen verantwoordelijk
zijn voor de sfeer in de groep en bewust kijken naar
je eigen rol!
Nieuws vanuit de OR
Nieuwe leden gezocht voor de Ouderraad
De Ouderraad bestaat uit een groep ouders van
kinderen in de onder-, midden- en bovenbouw. Wij
organiseren en coördineren feestelijke activiteiten
zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, Pasen,
sportdagen en natuurlijk het Pleinfeest. De
activiteiten van de Ouderraad dragen vooral bij aan
het plezier van de kinderen maar het is ook een
goede manier om de contacten tussen leerlingen,
leerkrachten en ouders te bevorderen.
Aangezien enkele ouders dit schooljaar voor het
laatst zijn, zoeken wij enthousiaste ouders die
houden van het organiseren van een feestje en
activiteiten. Voor alle feesten zijn draaiboeken
aanwezig maar nieuwe verfrissende ideeën worden
altijd gewaardeerd.
Voor informatie, vragen of ervaringen kan je contact
opnemen met de voorzitter Cindy Rijnders of Lida van
Veen (juf):
cindyrijndersvos2202@gmail.com
lida.vanveen@bosbeekschool.nl
Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw agenda)
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.
woensdag 10 februari 2021
donderdag 25 maart 2021
maandag 26 april 2021
woensdag 16 juni 2021
donderdag 08 juli 2021 (studiemiddag!)
vrijdag 09 juli 2021 (calamiteitendag)

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 11-12-2020

