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Beste ouders en/of verzorgers van de school,
Hierbij ontvangt u onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Hierin houden we op de hoogte van allerlei
zaken rondom school.
Verbetering verkeersveiligheid DE Complex
De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen dagen hard gewerkt rondom het DE complex. Diverse
graafmachines en werklui maken daar de stoep gereed voor de plaatsing van bomen, hagen, planten
en bloemperken. De vergroening rondom het complex heeft als doel om de verkeersveiligheid te
vergroten rondom het cluster van de verschillende scholen. Dat betekent dat er geen auto’s
geparkeerd kunnen worden op de stoep. Het bijkomende voordeel van de vergroening is dat de hitte
enigszins getemperd wordt tijdens warme zomerdagen. De komende dagen zult u helaas wat hinder
kunnen ondervinden van de werkzaamheden. We verwachten dat de werkzaamheden halverwege
maart afgerond zijn. Tevens heeft de gemeente ons verzoek ingewilligd om het fietspad aan te
pakken. In de zomer van 2022 zullen daar twee drempels geplaatst worden om de snelheid van
scooters, bromfietsen en e-bikes te verminderen daar waar kinderen moeten oversteken. En als
laatste zullen er waarschijnlijk paaltjes in de stoep worden geplaatst ter hoogte van onze
personeelskamer. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Linette Blom,
projectleider programma Verkeersveiligheid Zuidoost: l.blom@amsterdam.nl of 06 – 1875 8783.
Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/zuidoost/nieuws/verkeersveiligheid-egoli/

Zoom instructie door leerkracht aan leerling in isolatie/quarantaine
Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat kinderen instructie krijgen van hun eigen leerkracht,
omdat dat het meest effectief is. Na overleg met het team zijn we tot de conclusie gekomen dat het
wellicht lastig is om een livestream onder lestijd te organiseren. Leerkrachten zullen daarom
standaard op maandag en woensdag na schooltijd (of een ander rustig moment) apart een
zoominstructie geven aan kinderen die positief getest zijn op corona en derhalve niet aanwezig
kunnen zijn op school. U ontvangt een bericht van uw leerkracht als uw kind daarvoor in aanmerking
komt. Mocht u hiervoor een device nodig hebben, dan kunt u dat aangeven bij onze IB-ers, juffrouw
Colinda of juffrouw Lisanne. Uiteraard is het geen verplichting, maar moet het vooral gezien worden
als een extra service vanuit school om de leervertraging van uw kind niet te ver op te laten lopen.
De link naar de zoom contact momenten wordt gedeeld op Parro. Verder vindt alle officiële
communicatie via Parro en zullen alle leerkrachten dit medium gebruiken om met u de verdere
afstemming te vinden. Mocht u verder nog vragen hebben, dan mogen die verstuurd worden naar
directie@bijlmerhorst.nl.
Vensters tevredenheidsonderzoek
Vanaf deze week zullen we ouders vragen om mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. U
ontvangt bij onze ingangen de vragenlijst. Dit doen wij omdat we ons graag verder willen
ontwikkelen en daarom vinden we uw input daarbij belangrijk. Ook kinderen van groep 6 t/m 8 zullen
enkele vragen gesteld worden. Antwoorden van ouders en kinderen worden anoniem verwerk via
Vensters.
z.o.z.
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Ziekte collega’s
De afgelopen week zijn er weer teamleden van ons getroffen door het coronavirus. Enkelen daarvan
zijn erg ziek en zijn daardoor ook langer afwezig dan gebruikelijk. We zullen er alles aan doen om
groepen op een goede manier op te vangen, zodat we lesuitval tot een minimum kunnen beperken.
Dat betekent dat uw kind wellicht een tijd geen les krijgt van de groepsleerkracht, maar van een
invaller of verdeeld worden over andere groepen. We hopen op uw begrip.
Stuif – nieuws over de brede schoolactiviteiten

Goed nieuws, op 1 maart starten de brede school activiteiten weer. Vanaf 17 februari is het mogelijk
uw kind(eren) in te schrijven via www.bredeschoolzuidoost.nl
Let op: dit kan vanaf nu alleen nog maar online!
De website is vernieuwd. De nieuwe site is snel, overzichtelijk, efficiënt en maakt online inschrijven
voor de brede school activiteiten heel makkelijk!
Hoe werkt het?
Stap 1: Naar de site
Ga naar bredeschoolzuidoost.nl en klik op inloggen
Stap 2: Eenmalig registreren
Klik op registreer
Vul het e-mailadres in dat op school bekend is en kies een wachtwoord.
Stap 3: bevestig je e-mailadres
U ontvangt een email op het opgegeven mailadres, klik op de link en bevestig.
Stap 4: Log in
Ga naar bredeschoolzuidoost.nl en klik op inloggen, log in met uw e-mailadres en het zelfgekozen
wachtwoord.
Stap 5: Mijn kinderen
U ziet uw kind(eren) en kunt hem of haar inschrijven.
(Het e-mailadres dat u op school heeft opgegeven is gekoppeld aan uw kind(eren). Als u een ander emailadres gebruikt ziet u uw kind(eren)niet. Bij twijfel welk e-mailadres op school bekend is kunt u
dit navragen bij de administratie van de school.)
Wat is er nieuw?
U kunt uw kind voor 1 of meer activiteiten inschrijven. Na inschrijving gaat de school aan de slag met
het plaatsen van de kinderen bij de activiteiten. Dit kan enkele werkdagen duren. Als de plaatsing
definitief is ontvangt u een mail en kunt u in uw account zien waar uw kinderen geplaatst zijn. Let op:
u ontvangt GEEN plaatsingsbevestiging meer op papier!!
Alleen de status “geplaatst” betekent dat uw kind gaat meedoen aan deze activiteit. Afgewezen
betekent dat uw kind aan deze activiteit niet meedoet. Ingeschreven betekent dat uw kind als
geïnteresseerd op de lijst blijft staan. Misschien komt er later nog een plekje vrij. Let op: u ontvangt
GEEN plaatsingsbevestiging meer op papier!!
We streven er naar zoveel mogelijk kinderen aan 1 activiteit mee te laten doen. Indien er plekken vrij
zijn wordt een kind eventueel voor een 2e activiteit geplaatst.
Bij vragen, neem dan contact op met Juf Fonny Noot, de Brede Schoolcoördinator van de
Bijlmerhorst, mailadres: fnoot@bijlmerhorst.nl, tel: 06-43197498
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