Week 24: 13-06 t/m 17-06

Beste ouders van de school,
Hierbij ontvangt u onze tweewekelijkse nieuwsbrief. We delen hierin relevante informatie voor de
komende twee weken.
Schoolreis
Binnenkort staan de schoolreisjes weer op de planning. De kinderen hebben er al ontzettend veel zin
in. Iedereen is benieuwd naar de bestemmingen. Daarom staan ze hieronder opgesomd.
Artis
Op vrijdag 24 juni gaan onze kleutergroepen naar Artis. Dit jaar doen ze dat samen met onze
instroomgroep nieuwkomers. Artis is een fijne bestemming voor de (jongste) kinderen van onze
school. Ze blijven, net als vorig jaar, dichtbij huis.
Oud Valkenveen
De groepen 3, 4 en onze beide nieuwkomersgroepen zullen 24 juni naar Oud Valkenveen gaan. Een
speelpark vlakbij Naarden waar kinderen gewoon lekker kunnen spelen. Er zijn shows, overdekte en
niet-overdekte attracties. Kortom: alle ingrediënten voor een leuke dag. De nieuwkomers worden
door de leerkrachten via Whats App op de hoogte gehouden. Voor de overige groepen is het van het
van belang dat Parro in de gaten wordt gehouden.
Walibi – let op! Maandag 11 juli.
De groepen 5 en 6 zullen op maandag 11 juli naar Walibi gaan. Beide groepen gaan naar een
themapark met meer dan 30 spectaculaire attracties voor jong en oud. Ook voor deze groepen geldt
dat Parro goed in de gaten gehouden moet worden.
Pleinfeest – vrijdag 8 juli
Save the date! Vrijdag 8 juli zullen we ons schooljaar spetterend en groots afsluiten. Na twee COVID
jaren voelt het weer als een verademing om een dergelijk feest te kunnen organiseren op ons plein.
Wilt u weer helpen bij de organisatie van dit feest, dan kunt u zich melden bij juffrouw Kristy (groep
4) of juffrouw Dana (groep 7). U kunt de leerkrachten een bericht sturen via Parro.

Oudergesprekken
Vanaf 30 juni zullen er oudergesprekken gevoerd. De gesprekken worden ingepland via Parro.
Binnenkort ontvangt u een bericht waarin u zich kan intekenen voor een gesprek.
Gevonden voorwerpen
Onze kast met gevonden voorwerpen puilt enorm uit. Volgende week zal meester Andrea de
verloren spullen naar een kledingcontainer brengen. Mocht u iets missen, kijk dan even snel in onze
kast.
Komische noot voor bij de koffie
De beste noot is juffrouw Fonny Noot. Met haar is er geen nood aan de man.
Koffie.
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Formatie
We naderen het einde van het schooljaar en daar bij: de aankondiging van de formatie voor volgend
schooljaar. Deze is inmiddels, op twee details na, rond. De MR heeft er tussentijds akkoord op
gegeven, zodat we ouders kunnen tijdig kunnen informeren over de bezetting.

In deze formatie vallen een aantal dingen op. Zo missen we juffrouw Colinda, meester Guido en
meester Thimoty. Juffrouw Colinda gaat terug naar haar woonplaats Almere. Daar gaat ze drie dagen
werken op een school en nog twee dagen bij de gemeente Almere. Meester Guido heeft een huis
gekocht in Hoorn en wordt binnenkort vader. De woon-werk afstand daardoor aanzienlijk groter
geworden en de urgentie om op tijd thuis te kunnen zijn is binnenkort ook groter. Daarom kiest hij
ervoor om volgend schooljaar in Hoorn te werken. Meester Thimoty wil zich graag verder
ontwikkelen en specialiseren en heeft een baan gevonden op een school met kinderen die een
taalontwikkelingsstoornis hebben, ook wel TOS genoemd. Een ontzettend leuke uitdaging die hij met
beide handen aangrijpt. Juffrouw Effi neemt ook afscheid vanwege persoonlijke redenen. We gaan
haar en de andere collega’s ontzettend missen.
Gelukkig komen er ook een aantal mensen bij. Juffrouw Sheen Chedi zal het bovenbouwteam
versterken. U kent haar wellicht van de MR en zal met deze switch haar plek in de oudergeleding
afstaan. Juffrouw Sheen heeft onder andere 10 jaar gewerkt op een basisschool op IJburg en zal met
haar kennis van het Daltononderwijs onder andere een belangrijke bijdrage leveren in een soepele
overgang naar het voorgezet onderwijs. We zijn ontzettend blij met zo’n sterke leerkracht. Welkom!
Juffrouw Yara Meinen is een LIO-stagiaire die twee dagen gaat samenwerken met juffrouw Dana.
Samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor groep 8. Juffrouw Yara studeert aan de Universiteit
van Amsterdam en heeft bewust onze school gekozen om haar LIO stage te doen. Welkom Yara!
En juffrouw Tessa Arends zal na de vakantie een vast gezicht worden in ons team, omdat ze haar LIO
stage heeft behaald. Ze is te zien zijn bij team Nieuwkomers en daarnaast blijft ze volgend schooljaar
nog vakken volgen aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom Tessa!
Juffrouw Willemijn Verschuur komt ons ook fulltime versterken. Na invalwerk in de stad Amsterdam
en in ons team zal ze na de vakantie groep 4 voor haar rekening nemen. Welkom terug!
En dan nog twee onbekende namen. De procedure ter invulling van de vacature van adjunct is reeds
voltrokken. Dat betekent dat we nog geen details kunnen delen. Ook loopt er een procedure naar de
invulling van een nieuwkomers leerkracht. Ook deze is reeds voltrokken. Zodra de namen bekend zijn
zal dat uiteraard gedeeld worden in de nieuwsbrief.
Vriendelijke groeten, team Bijlmerhorst
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