Datum: 13-09-2022
m

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. Wij delen hierin de relevante informatie voor de komende
weken.
Belangrijke data voor in uw agenda:
Sportdag groep 5 en 6
Schoolfotograaf
Sportdag groep 7 en 8
Ouderbijeenkomst kleuters

Dinsdag 27 september
Donderdag 29 september
Dinsdag 4 oktober
Donderdag 6 oktober van 9.00 tot 9.30 uur

Over de sportdagen zal later nog informatie vanuit de groepsleerkrachten volgen.
Belangrijke informatie over de schoolfotograaf
Op donderdag 29 september komt de schoolfotograaf. Op deze dag zullen de leerlingen alleen op de
foto (portretfoto) en met hun groep op de foto gaan.
Ook is het mogelijk om op donderdag 29 september de broertje(s) en/of zusje(s) op samen op de
foto te laten gaan. Dit zal ook onder schooltijd gebeuren.
Wilt u graag een broer/zus foto van uw kinderen? Dan mag u dit aangeven via de mail. Dit mag naar
Madeline Aben gestuurd worden. Haar mailadres is m.aben@bijlmerhorst.nl.
Zo kan er een planning gemaakt worden voor de fotografen.
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.
Terugkoppeling eerste ouderbijeenkomst
De eerste ouderbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. We zijn heel blij met de feedback die
we van ouders hebben teruggekregen. Hierdoor hebben wij ook weer nieuwe inzichten gekregen, die
we gaan verwerken om een duidelijker plaatje te creëren.
Tijdens de bijeenkomst is naar de ouders gedeeld waarom er overwogen wordt over te stappen naar
een continurooster of een vijf gelijke dagen model.
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Het verschil tussen het continurooster en het vijf gelijke dagen model is dat er bij het continurooster
de leerlingen op woensdag nog een korte dag hebben. Bij het vijf gelijke dagen zijn alle dagen gelijk.
Het idee is ook dat de school bij deze roosters, om 8.30 uur te laten starten.
Wanneer het traditionele rooster wordt aangehouden, zal de uitdaging blijven bestaan om
overblijfkrachten te vinden. Een bedrijf hiervoor inschakelen zal dan de oplossing vormen. Het
overblijfgeld zal dan echter aanzienlijk stijgen, tot waarschijnlijk 2x zoveel als het huidige tarief. Wij
snappen ook dat dit dan voor veel ouders teveel geld wordt om maandelijks te betalen.
De school wil graag toe naar een structurele oplossing voor de overblijf, zodat er:
meer rust tijdens de overblijf is
minder administratie van de overblijf is
- er een oplossing is voor het tekort aan overblijfkrachten
Het doel is om meer rust voor de leerlingen, leerkrachten en ouders te creëren.
Er zijn al twee bijeenkomsten met de leerkrachten geweest. Hierin hebben de leerkrachten
aangegeven dat ze tijdens de overblijf graag spelbegeleiding zouden zien en ze willen graag
toekomen aan hun pauze (moment van rust).
De ouders staan niet onwelwillend tegenover een continurooster of een vijf gelijke dagen model. Wel
zien zij uitdagingen in het vinden van kinderopvang. Het is mogelijk om de opvang eerder te laten
starten, maar er is een wachtlijst voor nieuwe kinderen.
Daarnaast zien ze nadelen in het inkorten van de pauzes van de leerlingen. De leerlingen vinden het
fijn om in de pauze de tijd te hebben, om te eten en daarna ook nog buiten te spelen.
De ouders benoemden ook de voordelen van een kortere schooldag. De kinderen hebben na school
bijvoorbeeld meer tijd om tot rust te komen of te spelen.
We snappen ook dat er veel ouders organisatorisch in de knel zullen komen, wanneer de kinderen
eerder uit zijn. We kijken daarom naar opties om de dag uit te breiden met naschoolse activiteiten.
Hier zullen we later informatie over delen.
De ouders hebben vragen over de rijke schooldag. Dit programma zorgt voor een goede aanvulling
van activiteiten na schooltijd. Dit zien zij graag uitgewerkt, zodat er zichtbaar is wat na schooltijd
mogelijk is voor de leerlingen. Dit zal de school uit gaan werken, zodat alle partijen hier een
duidelijker beeld van krijgen.
Heeft u aanvullingen en/of wilt u hierover meepraten. Wij zien u natuurlijk graag aansluiten bij één
van de komende bijeenkomsten. Lukt dit niet, dan is er ook de mogelijkheid om uw aanvullingen aan
ons te laten weten via de mail, directie@bijlmerhorst.nl, via Parro of door ons even aan te spreken
bij het brengen of halen van uw kind. Wij waarderen uw feedback namelijk heel erg.
Startgesprekken
Volgende week zullen de startgesprekken weer plaatsvinden. Wilt u kennis maken met de leerkracht
van uw kind en heeft u zich nog niet ingeschreven? U kunt dit doen via Parro. Lukt dit niet? Wilt u het
de leerkracht dan even laten weten, zodat er toch een afspraak gemaakt kan worden.
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?
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Herinnering opgeven OBA
De Openbare Bibliotheek Amsterdam gaat de gegevens van onze leerlingen opvragen. Het zal gaan
om de namen, geboortedatum en hun school-email.
Wanneer u niet wilt dat uw kind lid wordt, wilt u dit dan uiterlijk vrijdag 16 september laten weten
door een mail te sturen naar directie@bijlmerhorst.nl.
Slofjes voor de onderbouw
In de groepen 1 t/m 3 dragen de leerlingen in de klas slofjes. Wilt u eraan denken deze weer aan uw
kind mee te geven, zodat ze in de klas gedragen kunnen worden. Het is vooral fijn om deze te dragen,
nu het herfstweer er weer aan komt.
Ouderbijeenkomst kleuters donderdag 6 oktober
Donderdag 6 oktober zal er van 9.00 tot 9.30 uur een ouderbijeenkomst voor de kleuters zijn. We
nodigen de ouders van de groepen 1/2 van harte uit om in de klas te komen kijken. De juffrouwen en
meester zullen u van alles vertellen over de materialen waar we bij de kleuters gebruik van maken.
Daarnaast is er tijd om sfeer te proeven en natuurlijk staat ook de koffie en thee voor u klaar!
De Kinderboekenweek komt eraan!
Vanaf woensdag 5 oktober t/m zondag 16 oktober zal de Kinderboekenweek weer plaatsvinden. Dit
jaar is het thema: Dieren & natuur – Giga-groen.
Dit is een perfecte tijd om extra bezig te zijn met boeken én met alles wat de natuur te bieden heeft.
Ook op school zullen we hier aandacht aan besteden doormiddel van verschillende activiteiten. Later
zal hier meer over volgen.
Foutloos rekenen in de bovenbouw
Inmiddels is de bovenbouw gestart met foutloos rekenen. Onze docent heet
Hon Man Chan en komt van het Nederlands Mathematisch Instituut.
De leerlingen en leerkrachten zijn erg enthousiast en de methode brengt veel
rust bij de leerlingen.
Leerorkest
Dinsdag 13 september zullen de lessen van het leerorkest weer starten voor de groepen 5 t/m 8. De
leerlingen zullen de eerste vijf lessen zangles krijgen en zullen daarna les krijgen in het bespelen van
een instrument.
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
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