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Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Wij delen hierin de relevante informatie voor de
komende weken.
Herfstvakantie
De herfstvakantie zal dit jaar van zaterdag 15 oktober t/m 23 oktober zijn. Wij wensen u en de
kinderen natuurlijk een hele fijne vakantie!
Directie en IB niet op school aanwezig op woensdag 12 oktober
Deze woensdag hebben directie en IB weer een lesdag van High Performing Schools van Academica
University of Applied Sciences. Daarom zullen we de hele dag afwezig zijn. High Performing Schools is
een traject waarin we leren om een high performance organisatie te worden. Meer informatie kunt u
vinden op https://www.academica-group.com/onderwijsadvies/high-performing-schools.
Fonny is ziek
Door ziekte van Fonny zult u gemerkt hebben dat wij soms niet altijd even snel bereikbaar zijn. Wij
proberen dit natuurlijk zo goed mogelijk op te vangen. Heeft u een dringende vraag, dan kunt u hier
de groepsleerkracht ook een Parro bericht over sturen. Ons excuus voor het ongemak en we hopen
natuurlijk dat Fonny ook snel weer beter is.
Nieuwe gezichten en andere wijzigingen
• Juffrouw Desiree van den Anker zal binnenkort haar werkervaringstraject in groep 7 gaan
lopen. Hierna zal ze doorstromen naar een zij-instroomtraject in deze groep. Ze zal zich
binnenkort voorstellen in groep 7.
• Meester Auke zal vier dagen op de Polsstok gaan werken. Zo kan hij op één school aan zijn
ontwikkeling werken en tegelijkertijd ervaring in de klassen op doen.
• Meester Michiel zal na de herfstvakantie de overstap naar groep 5 maken. Hier zal hij op de
maandag en vrijdag voor de klas staan om het zij-instroom traject te vervolgen.
• Juffrouw Malti zal het team Nieuwkomers op de maandag gaan versterken. Meester Frank
zal op maandag zijn vrije dag opnemen en van dinsdag t/m vrijdag aanwezig zijn.
Stroomschema verzuim te laat
Het schooljaar is nu een aantal weken van start en we merken dat er weer meer leerlingen te laat
komen. Dit is ontzettend zonde, want hierbij missen ze kostbare lestijd. Bij deze nieuwsbrief zullen
wij het stroomschema ‘verzuim’ met u delen, waarin u kunt lezen wat de stappen zijn bij meerdere
malen te laat komen.
Het NPO-plan van schooljaar 2022-2023
Het NPO-plan ( Nationaal Programma Onderwijs) ligt ter inzage en goedkeuring bij de MR. Dit plan is
opgesteld met input van het team. Hierin staat beschreven hoe wij de NPO gelden dit jaar gaan
inzetten en welke beredeneerde keuzes wij als school hierin gemaakt hebben.
Ook de verantwoording van de subsidie basisvaardigheden ligt ter inzage en goedkeuring bij de MR.
De begroting van schooljaar 2022-2023 volgt nog. Heeft u hier vragen over, stel u vraag aan juffrouw
Malti, juffrouw Madeline of juffrouw Doanh.
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Informatie over de schoolfotograaf
Op donderdag 29 september hebben wij bezoek gehad van de schoolfotograaf. Een aantal leerlingen
waren echter ziek op deze dag. Inmiddels hebben wij nog even contact gehad met de organisatie.
Een terugkomdag is mogelijk, echter zal dit dan zijn op de locatie van de schoolfotograaf. Hier is ook
nog geen datum voor beschikbaar. Wanneer u dit als ouder graag wilt, mag u dit doorgeven aan de
leerkracht van uw kind. Dan kunnen wij ons hiervoor opgeven en bij voldoende aanmeldingen wordt
een datum geprikt. Uw kind zal dan wel zelf naar de locatie gebracht moeten worden.
Vijf gelijke dagen model na de kerstvakantie
Inmiddels zijn alle teamsessies en ouderbijeenkomsten geweest en zijn wij de balans aan het
opmaken. Om het overzichtelijk te maken, vindt u hieronder een tabel met de voor- en nadelen van
het vijf gelijke dagen model. De actiepunten zijn voor de school. Hier moeten wij als school nog
stappen in nemen.
Het team en de ouders staan overwegend positief tegenover een vijf gelijke dagen model en daarom
zullen wij hier ook na de kerstvakantie mee van start gaan.
Er zijn nog veel zaken te regelen, denk aan een naschoolse activiteitenprogramma en de opvang van
de pauzes. Hier zullen we de komende tijd druk mee aan de slag gaan.
We gaan over op een nieuw schoolmodel en dat betekent dat we misschien wat opstartproblemen
kunnen ervaren. Houd er rekening mee dat wellicht niet alles soepel zal lopen na de kerstvakantie,
dat hoort bij een overgang. Natuurlijk zullen we ons best doen om de zaken die nog niet lekker lopen,
zo snel mogelijk te verbeteren. Hieronder zetten we de voor- en nadelen voor u uiteen.
Voordelen

Nadelen

Structuur (alle dagen zijn hetzelfde).

Eerder beginnen (ochtendspits in de straat)
Actiepunt:
Dus wijkagent op de hoogte brengen.
Kortere lunchpauze voor leerkrachten en leerlingen
(dus minder tijd om hoofd leeg te maken of te eten)
Actiepunt:
Onderzoeken hoe we de lestijd effectief in kunnen
zetten, terwijl er alvast gegeten kan worden.
Leerlingen zijn eerder uit en niet alle werkende ouders
hebben opvang voor hun kind
Actiepunt:
School zet zich in om goed naschools programma in
elkaar te zetten.

Kortere pauze (dus minder tijd voor onrust tussen
de leerlingen).

Leerlingen eerder vrij, dus meer tijd voor
naschoolse activiteiten of om thuis te spelen.

Veel tijd met de leerkracht en de klas (leerlingen
gaan niet meer naar huis om over te blijven).
Meer voorbereidingstijd voor leerkrachten na
schooltijd, om de lessen voor te bereiden.
Geen overblijfgelden meer, opvang is voor
iedereen.
Andere scholen zijn ook om 14.15 uur uit, zo is er
meer tijd om meer vriendjes die op andere scholen
zitten te spelen.
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De Kinderboekenweek is begonnen!
Vanaf woensdag 5 oktober t/m zondag 16 oktober zal de Kinderboekenweek weer plaatsvinden. Dit
jaar is het thema: Dieren & natuur – Giga-groen. Vorige week woensdag hebben we al een opening
op het schoolplein gehad, met een dans van groep 1 t/m 4.
Groep 1 t/m 4 zal woensdag 12 oktober ook een voorstelling gaan bijwonen in de Brede School, deze
zal natuurlijk ook in het thema staan van de Kinderboekenweek.
Ook zal ieder gezin een boek van de school cadeau krijgen, in het kader van de Kinderboekenweek.
Zo kunt u met uw kind(eren) thuis verder lezen.
Leesouders worden opgeleid op donderdag 27 oktober
Donderdag 27 oktober zal juffrouw Agatha ouders opleiden tot ‘leesouder’. Dit moment leren de
ouders hoe ze groepjes leerlingen kunnen begeleiden tijdens het lezen.
Voor de groepen 3, 4 en 5 zijn wij nog op zoek naar leesouders. Vindt u het leuk om aan het begin
van de ochtend met een groepje kinderen te lezen en ervoor te zorgen dat de kinderen nog beter en
meer gaan lezen? Dan mag u zich opgeven bij onze Ib’er, Lisanne door een mailtje te sturen naar
l.tenhoor@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
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