Datum: 30-05-2022

Beste ouders van de school,
Hierbij ontvangt u onze tweewekelijkse nieuwsbrief. We delen hierin relevante informatie voor de
komende twee weken.
Belangrijke data
Onderstaande data staan ook in onze jaarkalender, maar voor de zekerheid nogmaals opgesomd in
de onderstaande tabel.
Maandag, 6 juni
Donderdag, 30 juni

Tweede pinksterdag, iedereen vrij
studiedag, kinderen vrij

Cito periode
Vanaf 30 juni t/m 15 juni is de cito periode voor de kinderen in groep 1 t/m 7. Zorgt u ervoor dat uw
kind in deze periode goed uitgerust is. Mocht u vragen hebben over uw kind en hoe u uw kind het
beste kan helpen in deze periode, neem gerust contact op met de leerkracht. Zodra de periode
voorbij is, schroom niet om de toetsgegevens op te vragen van uw kind. Dit kunt u doen alvorens u in
gesprek gaan met uw leerkracht. U kunt de leerkracht een bericht via Parro sturen om dit te vragen.

Kamp en schoolreisjes
Volgende week maandag, 30 juni, gaan groepen 7 en 8 op schoolkamp. Ze fietsen dan vanaf school
helemaal naar Naarden. Dat is een fietstocht van vijftien kilometer. De kinderen blijven daar op kamp
twee nachten logeren en komen dan weer met de fiets terug.
Op vrijdag 24 juni is het de beurt voor groepen 1 tot en met 6. Waarheen is nog een verrassing maar
zij gaan met de bus. Nader bericht hierover volgt zo snel mogelijk.
Formatie
We zijn druk bezig met de planning voor het nieuwe schooljaar. Meer nieuws omtrent de formatie
komt binnenkort. Eerst wordt het team geïnformeerd en de MR. Zodra deze procedure is doorlopen,
zullen we ook u informeren.
Terugkoppeling Vensters ouderenquête april 2022
In de maand april hebben we de oudertevredenheid gepeild. Bijna 80 ouders hebben deze lijst
ingevuld en dat is fantastisch. Bedankt voor uw tijd en moeite. We komen tot een gemiddelde score
van een 8,3. We zien dat veel ouders tevreden zijn. Toch zijn er ook nog wat aandachtspunten.
Enkele ouders die geven aan dat kinderen niet altijd voldoende worden uitgedaagd om het maximale
uit zichzelf te halen. Hier gaan we mee aan de slag.

Nieuwe gezichten
Op school hebben we drie nieuwe meesters rondlopen. Mogen we deze drie meesters even
voorstellen? Meester Leo Abma, iets boven de 55 jaar oud, komt uit Kampen met de trein naar
school. Hij geeft extra les aan kinderen om hen te helpen met nog beter lezen, begrijpend lezen en
rekenen. Meester Andre Broekate, iets boven de 50 jaar, woont in Utrecht en komt met de trein en
een vouwfiets naar school. Hij geeft les aan de kinderen die net nieuw in Nederland ijn komen
wonen. En meester Auke, iets boven de 40 jaar oud, helpt op school met van alles wat komt kijken bij
het draaiende houden van een school. Hij komt helemaal met de voet vanuit een straatje verderop
bij school. Z.o.z.
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Meester André
“Ik geef les aan de nieuwkomers. In een kleine groep help ik hen bij het
aanleren van de voor hun nieuwe taal. Dat vind ik heel leuk. Ik hou van
tuinieren, zwemmen en creatief bezig zijn, zoals knutselen. Wat ik ook
leuk vind is zingen met de kinderen.

Meester Leo
“Het is superleuk dat ik hier les mag geven. Dat ik extra aandacht kan
geven aan de leerlingen bij het leren, dat is voor de leerlingen heel fijn. In
mijn vrije tijd ben ik ook nog voetbaltrainer van een G-elftal en een DJ.
Geen house of dance-muziek maar Gouwe Ouwe muziek, muziek voor
oude papa's en mama's. En ja, wat ik ook leuk vind, mijn favoriete
voetbalclub is AJAX. En het AJAX stadion staat op een steenworp afstand
van onze school.”

Meester Auke:
“Ik vind het geweldig om het over kennis te hebben met kinderen en hen
te helpen bij het leren en ontdekken wat er allemaal te leren is. Ik help bij
van alles wat met school te maken heeft. Ik woon al meer dan
vijfentwintig jaar in de Bijlmer. Ik hou van muziek en de beeldende
kunsten. In mijn vrije tijd fotografeer ik en schrijf ik gedichten en korte
verhaaltjes.”

Komische noot:
Kind: “Meester, mijn buik zit laag.”
Meester Auke: "Je buik zit laag?”
Kind: “Ja, ik heb honger. Mijn buik is op.”
Meester Auke: “Ik heb nog een appel, wil je die?”
Kind: "Ja, graag.”
Het kind eet de appel op.
Kind: "Meester, mijn buik zit weer goed.”

Bedankt voor het lezen,

Met vriendelijke groet,
Team Basisschool Bijlmerhorst
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