‘Kom tot bloei op de Bosseschool !’
juni 2020 - nummer 11- schooljaar 2019-2020
Beste ouder(s) en verzorger(s).
Eigenlijk zijn we nog maar net weer gestart en begint over enkele weken al de zomervakantie. Vanuit school heeft u de
afgelopen maanden heel veel informatie te verwerken gekregen. Voor u en voor ons een intensieve tijd die nog niet voorbij
is. Op school zijn de plannen die we bedacht hadden goed uitgepakt. Natuurlijk ging de ene verandering wat soepeler dan
de andere en waren er verbeterpunten. Maar terugkijkend; lof voor de ouders, kinderen en de leerkrachten.
De overgang van de reguliere schooltijden naar het continurooster is door de corona maatregelen versneld. We realiseren
ons dat dit voor iedereen in een stroomversnelling is gekomen en dat dit niet altijd als even prettig is ervaren.
Praktische punten voor het continurooster schooljaar 2020-2021 op een rijtje:
● De kinderen komen vanaf 8.15 uur het plein op en kunnen dan gelijk door naar de klas. Dit is een
inloopmoment tot 8.30 uur. Dan beginnen de lessen. Tijdens het inloopmoment werken de kinderen aan de
starttaak.
● Het eten gebeurt met de leerkracht in de klas. Voor het eten wordt er gebeden. De eerste 5 minuten tijdens
het eten is een stiltemoment en wordt er niet gepraat. We hopen dat de kinderen een verantwoorde lunch
meenemen. Het is niet fijn voor andere kinderen om te zien dat een lunchtrommeltje gevuld is met bijv.
snoep. Bij de kleuters is er extra tijd om te eten. Mocht het voorkomen dat de lunch niet helemaal opgaat dan
gooien we dit niet weg, maar gaat het mee terug naar huis.
● Tijdens de lunchbuitenspeeltijd, 20 minuten per groep, i s er ondersteuning/toezicht door overblijfkrachten.
● Om 14.00 uur gaat de school uit en hebben de leerkrachten hun verplichte pauze. Tussen 15.00 uur en 17.00
uur zijn de contactmomenten met ouders of externen.
● De lunch kan worden meegenomen in een koeltasje met een coolpack.
● De fruitdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.

RAPPORT Aan het eind van dit schooljaar krijgen de kinderen niet het

standaard rapport mee naar huis. Er komt een rapport, aangepast aan de
corona periode. Voor groep 3 t/m 8 wordt er een cijferlijst toegevoegd. We
hebben er voor gekozen om niet de gemiddelden te tonen, omdat we nu
cijfers missen en de losse cijfers geven u en ons voldoende inzicht. Wel
willen we de resultaten met u delen,vandaar de cijferlijst. Het rapport gaat
maandag 13 juli met de kinderen mee. De Cito toetsen voor rekenen,
spelling, lezen en begrijpend lezen worden afgenomen in week 25/26/27. Van de Cito toetsen komt een overzicht in
het aangepaste rapport. Omdat de cijfers voor de methode toetsen en beoordelingen voor het schoolwerk niet
leidend zijn voor deze periode is besloten het ouderportaal dicht te zetten
De oudergesprekken nav dit rapport zijn op initiatief van de leerkracht. Ouders met wie de leerkracht uitgebreider wil
praten worden de komende weken uitgenodigd.

FORMATIE Op woensdag 17 juni komt de brief met de groepsindeling
groep 3 krijgen eveneens een brief met de namen van de klasgenoten.

voor het nieuwe schooljaar. De kleuters en

WEBSITE  Als alles volgens plan verloopt is rond de zomervakantie de nieuwe website klaar en rond de
herfstvakantie de schoolapp.

SCHOOLKALENDER We kunnen op dit moment de kalender

niet vullen met definitieve
activiteiten. De schoolkalender komt dan ook in een andere vorm, een informatieboekje.

GEBOREN  Op 18 mei is Jenth Willem de zoon van Juf Emma geboren. Op het geboortekaartje

staat de prachtige tekst. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft U aan hem beloofd. Niemand
anders, U alleen, draagt hem door het leven heen.

AFSCHEID Ouders en verzorgers van leerlingen uit groep 8, die als gezin afscheid nemen van de
Bosseschool, krijgen binnenkort een vragenlijst met het verzoek deze in te vullen. Het is een korte
vragenlijst die een beeld geeft over alle jaren Bosseschool van uw kind(eren). Het zijn vragen over communicatie,
identiteit, de zorg etc. In het najaar volgt de oudertevredenheidspeiling voor alle ouders van de Bosseschool.

NASCHOOLS AANBOD Het naschools aanbod is voor leerlingen van de Bosseschool die het, na schooltijd, leuk

vinden om een activiteit te hebben. De activiteiten zijn gericht op de talentontwikkeling van kinderen. Ze leren
nieuwe dingen die aansluiten bij wat we o.a. op school doen. Kinderen brengen hun Talent in BLOEI.
Er zijn 6 ouders en 2 personeelsleden die in de werkgroep naschools aanbod meedenken over het aanbod en de
uitvoering. Zo worden netwerken aangeboord en de spelregels opgesteld. Hierdoor krijgt het naschools aanbod
steeds meer vorm. Op de 1e schooldag na de zomervakantie wordt het definitieve aanbod bekend gemaakt en start
de inschrijving. In verband met de richtlijnen rondom het coronavirus is het nog onzeker wat wel en niet kan starten!
Het naschools aanbod wordt in blokken van ongeveer 6 weken gegeven. De eerste week na en/of voor een vakantie is
er geen aanbod. Het naschools aanbod komt niet in de plaats van buitenschoolse opvang. Voor structurele opvang
verwijzen we u naar de BSO. Zij bieden opvang op maat.

De agenda voor de komende schoolweken:
Datum

Activiteit

Groep

donderdag 16 juli

laatste schooldag de vakantie begint

groep 1 t/m 7

10 juli

barbeque

groep 8

13 juli

afscheid van ouders en leerlingen

groep 8

