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Beste ouders en verzorgers,  

 

We zijn weer gestart! De eerste schoolweek is voorbij gevlogen. Wat was het fijn om alle kinderen 

weer op school te zien. We ervaren veel rust in de klassen en komen we samen weer in het ritme.  

 

Ouderbijeenkomsten overweging continurooster na de herfstvakantie  

Voor de zomervakantie hebben wij u geïnformeerd over de overweging om te starten met een 

continurooster na de herfstvakantie. Inmiddels hebben wij een bijeenkomst met het team achter de 

rug, waarbij wij de voor- en nadelen geïnventariseerd hebben.  

Graag willen wij u ook uitnodigen om hierover ook met u in gesprek te gaan. Hiervoor hebben we 

meerdere data ingepland, deze kunt u hieronder vinden.  

 

Maandag 12 september  09.00-10.00 

Donderdag 15 september  09.00-10.00 

Maandag 26 september  09.00-10.00 

Donderdag 6 oktober  09.00-10.00 

 

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in de teamkamer onder het genot van koffie en thee. Wij 

inventariseren ook graag de wensen van ouders en zouden het erg waarderen als u aansluit om met 

ons hierover in gesprek te gaan.  

 

Gymnastiek 

Vanaf dit schooljaar zal vanaf groep 4 gelet worden op gymspullen. De kinderen mogen alleen in 

aparte gymspullen meedoen aan de les, niet in de kleren waarmee ze ook in de klas zitten. In de 

bovenbouw vragen we de leerlingen ook iets mee te nemen om zich op te kunnen frissen. 

Bijvoorbeeld een washandje en een handdoek. Als kinderen geen gymkleding hebben, worden zij 

aangespoord iets uit de bak met gevonden voorwerpen te pakken. Willen zij dit niet, dan kunnen ze 

helaas niet meedoen met de les. We willen een dergelijke situatie graag voorkomen. Denkt en helpt u 

mee? Alvast bedankt! 

 

Trakteren 

Als uw kind jarig is geweest, mag hij/zij natuurlijk altijd uitdelen op school. Via deze weg wil ik u er 

graag aan herinneren dat de traktaties Jump-in moeten zijn. Dat betekent dat er geen gesuikerde of 

gefrituurde dingen uitgedeeld mogen worden. U kunt bijvoorbeeld denken aan fruitstokjes of zoute 

popcorn. Helaas is het conform de schoolregels dat we een traktatie die niet Jump-In is, niet uitdelen 

en mee terug naar huis geven. Dat is geen leuk moment en voorkomen we graag. Daarom deze 

reminder. Mocht u twijfelen over een traktatie of advies nodig hebben, neemt u dan vooral contact 

met de leerkracht van uw kind. Voor traktatieideeën verwijs ik u naar de traktatiemap die elke 

leerkracht in zijn of haar bezit heeft.  

 

Overblijfkrachten gezocht 

Wij zoeken nog overblijfkrachten om te helpen tijden de overblijf van 12.00 tot 13.00 uur. Vindt u het 

leuk om mee te helpen, zou u zich dan willen melden van Fonny?  

 

Uitdelen zelftesten groepen 6,7,8 

Er zullen weer zelftesten op school binnenkomen. Deze zullen de leerkrachten wanneer ze binnen zijn, 

weer uit gaan delen aan de leerlingen.  
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Vertrouwenspersoon obs Bijlmerhorst  

De school moet een veilige plek zijn voor leerlingen, ouders en collega’s. Zij kunnen natuurlijk veel met 

hun groepsleerkracht delen. Maar we hebben als school ook vertrouwenspersonen aangesteld. Dit is 

juffrouw Agatha. Wanneer leerlingen, ouders of collega’s ergens over willen praten, kunnen zij bij deze 

leerkracht terecht.  

 

Schoolzwemmen 

In groep 4 en NK 1 en 2 zijn toestemmingsformulieren voor ouders uitgedeeld. Wilt u deze 

toestemmingsformulieren zo spoedig mogelijk weer bij de leerkracht inleveren? Vrijdag 9 september 

zullen de leerlingen namelijk al aan de eerste schoolzwemles deelnemen.  

 

Heeft u nog vragen? Aanspreekpunten hiervoor zijn Lotte Hensen en Chaney van der Steede 

 

Verteltassen 

Is er een ouder die de verteltassen nieuw leven in wil blazen?  

De verteltas is een mooie manier om meer taal aan te bieden aan de leerlingen. Iedere verteltas bevat 

een prentenboek en ondersteunend materiaal om de woordenschat van de leerlingen te verbreden.  

Voor meer informatie kunt u zich melden bij de directie. 

 

MR vacature  

Voor de oudergeleding komt er in de MR een plek beschikbaar, omdat Sheen leerkracht bij ons op 

school is geworden.  Hieronder vindt u een oproep van de MR om deel te nemen.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beste Ouders,   

  

De Medezeggenschapsraad is op zoek naar een (nieuw te verkiezen) enthousiast lid. Volgens de   

aftreedlijst is er een vacature binnen de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad opengesteld.   

  

Algemene informatie   

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 leden uit het team.   

 

Wat zijn de taken?   

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de   

medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat hij heeft te   

allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.   

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:   

• Verbetering van het onderwijs   

• Personeelsbezetting   

• Het schoolplan   

• De besteding van geld en gebouwen   

• Het vaststellen van vakanties en vrije dagen   

• Communicatie en betrokkenheid naar ouders   

 

Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:   

• Instemmingsrecht   

Het instemmingsrecht wil zeggen dat het bevoegd gezag voor bepaalde in het reglement van de MR   

genoemde besluiten vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het   

besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.   
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• Adviesrecht   

Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden   

het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen, over het 

jaarrooster en de vakantiedagen van de school. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd 

naast zich neerleggen.   

 

Mocht u interesse hebben om lid te worden van de medezeggenschapsraad en het leuk vinden om 

een actieve bijdrage te leveren om mee te denken voor de school, dan kunt u uw reactie sturen naar 

Malti. Haar mailadres is m.mahangoe@bijlmerhorst.nl  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Bij deze hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben. Schroom niet om ons vragen te stellen als 

iets onduidelijk is. Mocht u ouders kennen die meer uitleg nodig hebben, schroom ook niet om hen 

naar de school te verwijzen.  

 

Ik wens u verder een prettige dag. 

 

Vriendelijke groeten, 

namens team Bijlmerhorst, 

 

Doanh Doanh Truong   

mailto:m.mahangoe@bijlmerhorst.nl

