
 

 

obs Bijlmerhorst| Egoli 12 | 1103 AC Amsterdam | 020 – 690 81 86  

  

  
Datu

m 

m: 07 -12 - 2022     

Beste ouders en verzorgers,   

  

Hierbij ontvangt u onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Wij delen hierin de relevante informatie voor de 

komende weken.  

 

Belangrijke data: 

Woensdag 7 december: directie afwezig i.v.m. het high performance school traject.  

Donderdag 8 december: Ouderbijeenkomst voor groepen 1 en 2 van 09.00 tot 10.00u, teamkamer. 

Donderdag 22 december: Kerstdiner 

Vrijdag 23 december: continurooster tot 13 uur – start kerstvakantie.  

Maandag 9 januari: eerste schooldag. 

Maandag 23 januari: eerste dag stuif (naschoolse activiteiten).  

  

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. 

 

Paarse vrijdag 

Aankomende vrijdag 9 december kan het zijn dat er in het jeugdjournaal aandacht wordt besteed 

aan paarse vrijdag. En wellicht zullen er vragen komen vanuit kinderen. Deze zullen we vanuit feiten 

en wat er in de Nederlandse wet staat beantwoorden, maar we zullen ook aangeven dat er mogelijk 

meerdere visies zijn aangaande dit onderwerp. Bijvoorbeeld vanuit cultureel of religieus oogpunt. 

Vanaf groep 5 kijken de kinderen bij ons het Jeugdjournaal. We willen u daarom op de hoogte 

brengen dat dit mogelijk besproken wordt.  

 

We realiseren ons dat het belangrijk is dat ouders meegenomen moeten worden in het onderwerp 

‘diversiteit op school’. En de signalen die we hebben ontvangen nemen we daarom serieus. Daarom 

zal er later in het schooljaar een moment georganiseerd worden waarin we met elkaar het gesprek 

aangaan, mogelijk onder begeleiding. We houden u op de hoogte. Mocht u meer vragen hebben, 

schroom niet om deze te stellen.  

 

Kerstdiner 

Op donderdag 22 december zal bij ons het kerstdiner gehouden worden. De leerkracht van uw kind 

zal binnenkort een parrobericht sturen met daarin meer praktische informatie.  

 

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

Overgang van naar het vijf-gelijke-dagen model  

Vanaf maandag 9 januari zullen we over gaan op het vijf-gelijke-dagen model. De nieuwe 

schooltijden zullen van 08.30 tot 14.15 uur zijn. Hieronder vindt u de informatie over de overgang 

naar dit nieuwe rooster.  

Hoe gaat de schooldag eruit zien?  

In de ochtend zullen nog alle leerlingen net als nu 15 minuten eten en drinken, waarbij er 

voorgelezen of naar een educatief programma gekeken wordt. Daarvoor of daarna spelen de 

leerlingen 15 minuten buiten.  
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In de middag lunchen de leerkrachten met de leerlingen (15 minuten), voor of na de 

buitenspeelpauze (30 minuten). Dit eetmoment is ook onderwijstijd en hierin wordt er ook naar een 

educatief programma gekeken of voorgelezen. Ook zullen vanaf dit moment alle leerlingen op school 

overblijven, tijdens een pauze van 30 minuten.  

Tijdens de 30 minuten buitenspeelpauze zijn de TSO medewerkers pleinwacht. De leerkracht draagt 

de groep bij de buitendeur over aan de TSO medewerker. Deze medewerkers worden betaald van de 

subsidie van de werkdrukgelden. De ouders hoeven dus geen overblijfgeld meer te betalen. De 

leerkrachten hebben op dit moment een half uur lunchpauze. Er zullen twee pauzetijden zijn, omdat 

er geen ruimte is voor alle leerlingen op het schoolplein. Deze tijden zullen van 12.00 tot 12.30 uur 

en van 12.30 tot 13.00 uur zijn.  

Zijn er naschoolse activiteiten? 

Vanuit de organisatie PPOZO zullen er allerlei naschoolse activiteiten georganiseerd worden. Dit zal 

binnen het reguliere Stuif aanbod gedaan worden. De activiteiten starten na de kerstvakantie op 

maandag 23 januari. Let daarom op! In week 2 en week 3 zijn er dus GEEN stuif activiteiten.  

Deze stuifactiviteiten zullen dan om 14.30 uur startten, zodat de leerlingen net als nu even pauze 

tussendoor hebben. Op dit moment hebben wij voor vier dagen (ma, di, wo en do) naschoolse 

activiteiten. Er hoeft niet betaald te worden voor de naschoolse activiteiten.  

Is er begeleiding tijdens het buitenspelen?  

De TSO medewerkers (tussenschoolse opvang) zullen opgeleid worden door de organisatie van 

Beweeg Wijs. Deze organisatie heeft een bewezen effectieve manier van spelbegeleiding opgezet. 

Hierin wordt ook het team begeleid en de leerkrachten zullen elke week een overzicht krijgen van de 

spellen, die gedurende de week op schoolplein door het de leerlingen gespeeld kunnen worden. Bij 

deze spellen zullen de leerlingen begeleid worden door de TSO medewerkers. De leerkrachten zullen 

de leerlingen brengen en aan het eind van de pauze weer ophalen.  

Hebben de leerlingen nog twee keer in de week gym?   

De leerlingen zullen nog gewoon op maandag en vrijdag gym hebben. 

Mijn kinderen zitten op de BSO. Kunnen die eerder opgehaald worden?  

Als uw kinderen al op de BSO zitten, houdt deze er rekening mee dat uw kinderen nu om 14.15 uur 

opgehaald moeten worden. Ook zullen de kinderen die eerst nog een naschoolse activiteit hebben, 

daar opgehaald worden door de BSO medewerker.  

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

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

iets onduidelijk is.  

  

Ik wens u verder een prettige dag.  

 

  

Doanh Doanh Truong    


