Hoofddorp, 9 juli 2021
Beste ouders/verzorgers,

En toen was het opeens juli 2021…
Wat een bizar anderhalf jaar hebben we achter de rug.
Wat hebben we allemaal erg hard gewerkt. U, het team en de kinderen hebben veel moeten laten,
moeten missen, moeten schakelen, aanpassen en veranderen. En ondertussen, want dat is waar we
het allemaal voor doen, hebben we ons uiterste best gedaan om de kinderen van goed onderwijs te
kunnen voorzien, en ik kan volmondig zeggen dat dat toch best goed gelukt is! Daarom ben ik
ontzettend trots op het team en de kinderen van De Bosrank.
We hebben u als ouder bijna niet gezien, alleen af en toe via het scherm of op het plein. We hebben
vaak om uw begrip en flexibiliteit gevraagd. Onze dank is groot hiervoor.
En nog steeds is Covid-19 onder ons. Het is allemaal nog niet voorbij.
Maar toch kan er alweer een hele hoop. En met die gedachte ga ik de vakantie in, om na de vakantie
een nieuw schooljaar te beginnen waarin weer veel meer kan en mag, wellicht nog met bepaalde
afspraken.

Schooltijden.
Na de vakantie continurooster zoals het nu is, in ieder geval tot en met 24 september.
De afgelopen tijd hebben we een continurooster gehanteerd. Dit was om ervoor te zorgen dat de
kinderen elkaar minder tegenkwamen in de gangen om zo besmettingen te voorkomen.
Hierdoor hebben we kunnen ervaren wat een rust het brengt als de leerlingen niet tussendoor naar
huis gaan. Ook biedt het voor ons mogelijkheden om ons onderwijs beter en efficiënter te
organiseren:
Op de Bosrank leer je meer dan alleen uit boekjes, dat weet u allemaal. Naast rekenen, lezen, taal,
aardrijkunde en geschiedenis, geven we de kinderen ook veel brede ontwikkeling mee. Zoals,
natuureducatie, cultuur, politiek, drama, muziek, sport, filosofie en beeldende vorming. Regelmatig
worden deze activiteiten of workshops verzorgd door externe partijen. De activiteiten vinden door
de dag en door de week plaats. Eigenlijk is dit best onrustig.

Samen met de Medezeggenschapsraad van de Bosrank, denken we erover na of we het
continurooster willen behouden, zodat we ’s ochtends kunnen lesgeven in de kernvakken en ’s
middags een pakket van ‘’talent en brede ontwikkeling” kunnen aanbieden.
De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad zal aan u vragen of u het continurooster wil
behouden of niet en zal dan op basis van uw respons een advies uitbrengen. Als we het
continurooster zouden voortzetten, heeft het wel onze voorkeur om alle kinderen op dezelfde tijden
uit te laten gaan. Hierover krijgt u aan het begin van nieuwe schooljaar informatie.
Maar hoe nu na de vakantie op 23 augustus?
Op dit moment is nog steeds het dringende advies om de leerlingen uit verschillende klassen zo
weinig mogelijk met elkaar in aanraking te laten komen. Daarom hebben we besloten dat we de
noodverordening van het continurooster zoals dat nu is in ieder geval t/m 24 september aan te
houden. In de maand september maken we een besluit hoe we daarna verder gaan.
In de laatste week van de vakantie ontvangt u van mij een brief met afspraken en regels, zodat
deze het meest up to date zijn.

Schoolfeest vrijdagmiddag 17 september
Zet u op vrijdagmiddag 17 september alvast een kruis in uw agenda? We willen aan het begin van
het schooljaar een leuk en gezellig feest op het schoolplein houden voor ouders en kinderen! Dit
omdat we u als ouder willen bedanken voor het afgelopen jaar en u al die tijd niet gezien hebben!
Maar ook om weer wat gezelligheid bij de kinderen erin te brengen, omdat zij zoveel hebben moeten
missen het afgelopen schooljaar!
Rest mij u een veilige, gezonde, maar vooral ontspannen zomer toe te wensen!
Tot over 6 weken!
Met vriendelijke groet,
Susanne Pedersen, directeur

Belangrijke data volgend schooljaar 2021-2022
Deze data zullen binnenkort in de SocialSchools agenda staan. Alle data onder voorbehoud.
23 augustus

eerste schooldag

17 september

’s middags schoolfeest voor ouders en leerlingen!

5 oktober

ouderinformatie-ochtend

16 tot en met 24 oktober herfstvakantie
1 en 2 november

studiedagen: alle leerlingen vrij

6,7,8 december

oudergesprekken

24 november

studiedag: alle leerlingen vrij

3 december

Sinterklaasfeest

8 december

kerst versieren

23 december

kerstviering

24 december

12 uur uit.

25 december tot en met 9 januari 2022 kerstvakantie
10 januari

eerste schooldag

9 februari

studiedag, alle leerlingen vrij.

9 maart

studiedag, alle leerlingen vrij.

21,22,23 maart

rapportgesprekken

14 april

paasontbijt.

15 april

Goede vrijdag, leerlingen vrij

18 april

Tweede Paasdag, leerlingen vrij.

25 april tot en met 8 mei meivakantie
11 mei

multi-culti feest

26 mei

Hemelvaartsdag, leerlingen vrij.

6 juni

Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij.

22 juni

studiedag, alle leerlingen vrij.

4,5,6,7 juli

rapportgesprekken

15 juli

start zomervakantie om 12 uur .

