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Beste ouders van de school,
Hierbij ontvangt u onze tweewekelijkse nieuwsbrief. We delen hierin relevante informatie voor de
komende twee weken.
Beperkte bereikbaarheid administratie maandag 4 april
Juffrouw Fonny is niet aanwezig op maandag 4 april. Haar zoon gaat die dag trouwen en ze is zijn
getuige. We zullen ons best doen om de telefoon op tijd op te nemen, maar het kan zijn dat we te
laat zijn. Betalingen voor overblijf en/of activiteitenbijdrage kunt u beter op een andere dag doen.
We wensen juffrouw Fonny bij deze een ontzettend fijne dag toe.

Beperkte bereikbaarheid directie woensdag 13 en donderdag 14 april
Woensdag 13 en donderdag 14 april zijn alle directeuren van Zonova niet bereikbaar i.v.m. een
directie tweedaagse. Daarom zullen in deze periode Dana Hamstra en Lisanne ten Hoor het
aanspreekpunt zijn van de school.

Belangrijke data
Onderstaande data staan ook in onze jaarkalender, maar voor de zekerheid nogmaals opgesomd in
de onderstaande tabel.
Vrijdag 15 april
Maandag 18 april
Woensdag 20 april
Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april
Maandag 23 mei t/m zondag 8
mei

Goede vrijdag
Kinderen hebben les tot 13.00u
Twee paasdag
Leerlingen zijn die dag vrij
Cito eindtoets groep 8
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

Activiteitenbijdrage – vanuit de ouderraad
Schoolreisje – In november hebben wij u voor de eerste keer gevraagd om een bedrag aan de school
over te maken, eventueel in 4 maandelijkse termijnen. Voor 30% van de kinderen is inmiddels een
bedrag ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. U zult begrijpen dat het totaalbedrag echter te weinig is
om voor iedereen een schoolreisje naar een attractiepark te organiseren. In het verleden heeft de
school het tekort aan activiteitenbijdrage voor het schoolreisje gedekt. Vanaf dit jaar zal de school dit
echter niet meer doen. Het geld van de school wordt ingezet op leermiddelen en ondersteuning.
We doen daarom een beroep op alle ouders die nog geen bedrag hebben overgemaakt. Kijk naar uw
financiële mogelijkheden en maak uiterlijk eind maart, begin april uw bijdrage over voor de
organisatie van het schoolreisje. Met het bedrag dat op 8 april 2022 is ontvangen, zullen wij voor
iedere klas een activiteit plannen. Er is daarbij een mogelijkheid dat we niet naar een pretpark
kunnen, maar dat we het schoolreisje dichter bij huis zullen zoeken. Hierbij kunt u denken aan een
picknick of een uitje naar een speeltuin in de buurt.
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Schoolkamp – Groep 7 en 8 gaan niet op schoolreisje, maar op schoolkamp. Deze wordt deels
gefinancierd vanuit school, omdat het kamp ook dient ter ontwikkeling van de zelfstandigheid van de
leerlingen. Om die reden helpen de kinderen mee in een groot deel van de organisatie. Ook voor
deze groepen ontvangen wij echter graag van alle ouders de activiteitenbijdrage, om zo een
volwaardig kamp te kunnen organiseren.

Overblijfkrachten
Mocht u een extra zakcentje willen verdienen, denk dan eens na over het draaien van overblijf. We
zoeken mensen die maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen helpen. Voelt u hier wat voor,
schroom niet om contact op te nemen met juffrouw Fonny Noot. Dat mag op het mailadres:
fnoot@bijlmerhorst.nl.

Schooltandarts
Halverwege april komt juffrouw Elif Yemenoglu weer bij ons op school. Ze is onze schooltandarts bij
de Jeugd Tandverzorging Amsterdam en zal dan weer kinderen oproepen voor een controle. Deze
keer zal de tandarts in de Brede School zitten. Als het goed is, zal ze aanwezig zijn t/m eind mei.
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