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Datu

m 

m: 18 -11 - 2022     

Beste ouders en verzorgers,   

  

Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief waarin we u informeren over o.a. de stand van zaken wat 

betreft het vijf gelijken dagen model. 

 

Maandag 21 november studiewerkdag  

Maandag 21 november hebben wij een studiewerkdag en zullen de leerlingen vrij zijn.  

 

Fonny is nog 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.  

 

Rapporten  

Volgende week vinden de rapportgesprekken plaats. Het rapport ontvangt u van de leerkracht 

tijdens het rapportgesprek. Wilt u het rapport eerder ontvangen? Laat dit dan even aan de leerkracht 

weten, dan kan er voor het gesprek een kopie meegegeven worden.  

 

Op zoek naar leden MR en OR  

Wij zijn nog steeds op zoek naar een lid voor de MR of OR. Heeft u interesse in één van deze functies 

of wilt u hier meer over weten? Laat het ons even weten, wij waarderen u bijdrage aan de school 

heel erg.  

 

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

Stand van zaken vijf gelijke dagen model 

 
Wanneer gaan we over op het vijf gelijken dagen model? 
Vanaf maandag 9 januari zullen we overgaan op het nieuwe schoolrooster. Alle schooldagen zullen 
dan van 08.30 tot 14.15 uur zijn.  
De kinderen blijven standaard over en er zal geen overblijfgeld meer betaald hoeven worden.  
In de ochtend eten de kinderen hun fruit, net als voorheen.  
Tijdens de lunchpauze zullen de kinderen met de leerkracht in de klas eten. Tijdens het eten zal er 
nog iets educatiefs aangeboden worden.  
Vervolgens gaan de kinderen 30 minuten naar buiten om te spelen. De leerkrachten houden dan 
pauze.  
 
Wie begeleidt het buitenspelen?  
Voor het begeleiden van het buitenspelen hebben we nog steeds onze overblijfkrachten. Zij 

begeleiden het spel van de kinderen.  

We hebben echter ook Beweeg Wijs ingeschakeld. Deze organisatie heeft een gedegen methode 

ontwikkelt om kinderen te leren spelen.  

zullen doormiddel van het spelen in vakken op het schoolplein, de kinderen steeds complexere 

spellen aanleren en leren samen spelen.  

De overblijfleerkrachten en de leerkrachten zullen door Beweeg Wijs geschoold worden en elke week 

een overzicht krijgen van de spellen die gedurende de week aangeboden worden.  

Dit zal gelijk na de kerstvakantie, bij de ingang van het rooster  
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Hebben alle leerlingen tegelijkertijd pauze? 

Nee, niet alle leerlingen hebben tegelijkertijd pauze. Er zal hoogstwaarschijnlijk een tweedeling van 

school plaatsvinden. Iedereen heeft in ieder geval 30 minuten om buiten te spelen en zo hebben alle 

kinderen de ruimte om te spelen.  

 

Naschoolse activiteiten 

Zoals eerder benoemd, zijn we in gesprek met verschillende organisaties om de schooldag te 

verlengen. Nu vinden er op twee dagen naschoolse activiteiten plaats. We willen dit uitbreiden naar 

meer dagen en een diversiteit aan activiteiten. Zodra er meer bekend is, houden we u op de hoogte.  

 

Heeft u meer vragen? Laat het ons weten! Wij beantwoorden ze van harte.  

 

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

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    


