Datum: 26-08-2022

Beste ouders en verzorgers,
We gaan weer naar school!
Aanstaande maandag gaat school weer van start. We hopen natuurlijk dat iedereen een fijne vakantie
heeft gehad en weer zin heeft om te beginnen. Wij hebben er heel veel zin in om te starten!
Verschillende ingangen.
Net als voor de vakantie bent u van harte welkom in ons pand. Om grote drukte bij de voordeur te
voorkomen, blijven we ook gebruik maken van de verschillende ingangen: de hoofdingang en de
ingang bij de personeelskamer. Kinderen en bijbehorende ouder mogen zelf de school in lopen. Voor
de duidelijkheid, communiceren we graag nog een keer de verdeling van de verschillende groepen
over de ingangen met u. Deze vindt u hieronder.
Ingang personeelskamer
Ingang plein (hoofdingang)

Groep 3, 4 en 5
Groep 1/2(a,b,c), 6, 7 en 8. Nieuwkomers 1, 2 & instroom

Schooltijden.
We zullen nog steeds onderstaande schooltijden hanteren. Om 8.30 uur zullen de deuren open gaan
voor de leerlingen. Kinderen die voor 08.30 arriveren, kunnen op het plein wachten.

Inloop

Maandag
8:30 uur

Dinsdag
8:30 uur

Woensdag
8:30 uur

Donderdag
8:30 uur

Vrijdag
8:30 uur

Start lesdag
Pauze
Einde lesdag

8:45 uur
12:00 – 13:00
15:15 uur

8:45 uur
12:00 – 13:00
15:15 uur

8:45 uur
n.v.t.
12:30 uur

8:45 uur
12:00 – 13:00
15:15 uur

8:45 uur
12:00 – 13:00
15:15 uur

Te laat?
Let op! Ouders en kinderen die na 8:45 de school in willen, moeten via de hoofdingang naar binnen.
De deur bij de ingang van de personeelskamer sluit om 8:45 uur.
Gym
De gymdagen voor de leerlingen zullen ook dit jaar maandag en vrijdag zijn. Het is heel fijn als de
leerlingen op deze dagen hun gymkleding mee naar school nemen. Houdt de Parro app in de gaten.
De leerkracht van uw kind zal u meer informatie geven.
Communicatie via de Parro-app
Alle communicatie vanuit de school zal via Parro plaatsvinden.
Ook willen wij u vriendelijk vragen om de communicatie vanuit uw kant naar de leerkracht toe, ook
alleen via Parro te doen. Lukt dit niet? Neem dan even contact met ons op, zodat wij dit voor u kunnen
regelen. Zo blijft u op de hoogte van wat er speelt in de school.
Terugkoppeling opstartweek van het team
Deze week is het team alweer begonnen. Wij hebben de lokalen weer helemaal klaar gemaakt voor de
komst van de leerlingen. Ook hebben wij natuurlijk een start met elkaar gemaakt en afspraken
gemaakt voor dit schooljaar. Daarnaast hebben wij een sessie achter de rug, waar wij het gehad
hebben over hoe we het beste gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten tijdens het
samenwerken. We zijn er dus weer helemaal klaar voor.
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Ouderbijeenkomst ‘Project de Toekomst’
Donderdag 1 september zal de ouderbijeenkomst ‘Project de Toekomst’ plaatsvinden. Het is een
bijeenkomst over het nederlandse schoolsysteem en er wordt uitgelegd welke betrokkenheid er
gewenst is vanuit ouders. Het is dus interessant voor ouders van nieuwkomers en ouders die graag
willen weten hoe ze hun kind beter kunnen helpen. Kent u iemand die dat interessant zou vinden, wijs
degene er dan op. Kinderen zijn van harte welkom en er is gratis eten. De dagvoorzitter spreekt tevens
Ghanees. Meer informatie vindt u in de bijlage.
Project ‘de Toekomst’ o.l.v. Obaa Yaa (voornaam) Adu Amankwah (achternaam)
Donderdag 01-09-2022
Tijd en locatie: 17.00 tot 20.00 uur in Stichting Koryo.
Aanvulling op huidige directie
Vanaf dit schooljaar hebben we een adjunct directeur. Haar naam is Madeline Aben en zal ze zal
werkzaam zijn op maandag, dinsdag en vrijdag. Op woensdag en donderdag is zij leerkracht van groep
7. Madeline zal zich in een volgende nieuwsbrief uitgebreider voorstellen.
Mobiele telefoons
De afgelopen jaren zien we dat het aantal mobiele telefoons onder kinderen toeneemt. Dat betekent
dat kinderen goed bereikbaar zijn voor hun ouders en familie, maar ook voor vrienden en klasgenoten.
En de twee laatstgenoemden zorgen soms voor ruis en onrust onder schooltijd. Daarom hebben we
met elkaar afgesproken dat telefoons op school niet gebruikt mogen worden. Zodra kinderen het
schoolplein op komen, dan zullen we ze vriendelijk verzoeken om hun telefoon uit te zetten en deze
bij binnenkomst in te leveren bij de leerkracht. Indien een leerling op school toch de telefoon gebruikt,
dan gaan we in gesprek en vragen we ouders om de telefoon weer op te halen. Mocht u onder
schooltijd iets willen doorgeven aan uw kind, dan kan dat uiteraard op het nummer 020 – 690 81 86.
Na schooltijd krijgen kinderen hun telefoon uiteraard weer mee terug. Zo hebben uw kinderen de
volle aandacht voor de leerkracht, de lessen en hun klasgenoten. Daarnaast vinden onderlinge
interacties op school plaats door middel van gesprekken en daar zit de grootste meerwaarde.
Verlengde schooldag
Let op! Vanaf 12 september starten de activiteiten van de ‘verlengde schooldag’ weer. Dit keer staan
‘koken’ en ‘technisch lego’ op het programma voor de groepen 4, 5 en NK1. Deze activiteiten worden
onder schooltijd gegeven van een docent van PPOZO (Projectenbureau Primair Onderwijs Zuid Oost https://www.ppozo.nl/). Juffrouw Emel Kisin (ZAZA’s Kitchen) zal koken geven. De docent van
technisch lego wordt in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt. Houdt de Parro app in de gaten.
Daar wordt meer informatie in gedeeld.
Startdagen Day a weekschool en Doelab
Donderdag 8 september zal de eerste Day a Weekschool les zijn. En op vrijdag 9 september starten de
Doelab lessen. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u de vraag aan de leerkracht.
Bij deze hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben. Schroom niet om ons vragen te stellen als
iets onduidelijk is. Wilt u meer weten over onze school? Volg ons dan op Instagram en facebook. Ik
wens u verder een prettige dag.
Vriendelijke groeten, namens team Bijlmerhorst,
Doanh Doanh Truong
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