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Beste ouders en verzorgers,  

 

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 en de eerste nieuwsbrief van het jaar 2023.  

 

Allereerst wil ik u namens de iedereen van team Bijlmerhorst u de beste wensen voor 2023 wensen. 

Wij hopen dat het mooi, gezond en leerzaam jaar mag gaan worden.  

 

Belangrijke data: 

Maandag 9 januari: weer naar school, start nieuwe schoolrooster van 08.30 – 14.15 uur 

Maandag 16 januari t/m woensdag 1 februari: start cito midden toetsen    

 Dinsdag 17 januari: start naschools programma Blik Vooruit voor leerlingen groepen 7 en 8 en NK2  

Woensdag 18 januari: High Performing Schools cursusdag, directie en intern begeleiders afwezig 

 

Start van vijf-gelijke-dagen rooster 

Afgelopen maandag zijn we van start gegaan met ons vijf-gelijke-dagen rooster. De deuren van de 

school gaan om 8.20 uur open en om 8.30 uur sluiten om de lessen op tijd van start te laten gaan.  

De afgelopen dagen hebben we gemerkt dat het de meeste leerlingen op tijd op school komen en de 

verkeersdrukte rond de school mee valt. Heel fijn!  

 

Ook hebben de leerlingen nu een half uur buitenspeelpauze en zullen ze daarvoor of daarna met hun 

eigen leerkracht lunchen.  

 

Alle leerlingen zijn sinds afgelopen maandag weer welkom via de hoofdingang en zullen om 14.15 

uur ook de school via de hoofdingang verlaten. Het is heel fijn dat dit weer kan! 

 

Update Beweeg Wijs 

Voor de vakantie hebben wij u meer informatie gegeven over Beweeg Wijs. Wij zullen via de 

methodiek van deze organisatie de grote pauzes vorm gaan geven. Helaas hebben zij ook last van 

personeelstekort en daarom voor onze school nog geen spelbegeleider beschikbaar.  

 

In de tussentijd blijven onze TSO medewerkers de leerlingen in de pauze begeleiden tijdens het 

buitenspelen en spelen de groepen op een aangewezen plek, onder leiding van een vaste TSO 

medewerker buiten. De leerkracht begeleidt het eten en drinken, loopt met de leerlingen naar buiten 

en haalt de groep aan het einde van de pauze weer op bij de deur.  

 

Cito periode 16 januari t/m 1 februari 

Tussen maandag 16 januari en 1 februari zullen de leerlingen de midden toetsen van de cito gemaakt 

worden.  

 

Voorstellen Mowi Latuheru 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Mijn naam is Mowi Latuheru. Vanaf maandag 9 januari zal ik mijn eindstage lopen in groep 5 op de 

Bijlmerhorst, de groep van uw kind. Ik ben 22 jaar oud en woon in Amsterdam Zuidoost. Ik zit in mijn 

laatste jaar van de Universitaire Pabo aan de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam. Dit houdt in 
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dat ik naast de pabo ook pedagogische wetenschappen studeer en dus extra kennis heb over de 

ontwikkeling en opvoeding van kinderen om in de klas in te zetten. 

 

Ik kijk er naar uit om de groep te ontmoeten!  

 

Met vriendelijke groet,  

Mowi Latuheru 

 

Start naschoolse activiteiten  

Het programma van de naschoolse activiteiten Stuif, zal weer van start gaan vanaf maandag 23 

januari.  

Informatie over inschrijving van uw kind(eren) zal nog volgen.  

 

Ook gaat er een naschools programma ter voorbereiding op de middelbare school van start. Blik 

Vooruit zal vanaf volgende week dinsdag (17 januari) van start gaan.  

De ouders die hun kind hiervoor hebben opgegeven, zullen hier deze week nog verdere informatie 

over ontvangen.  

 

 Aankondiging onderzoek Inspectie van het onderwijs 

Op dinsdag 24 januari 2023 komt de Inspectie van het Onderwijs naar onze school voor een thema-

onderzoek. Met dit onderzoek halen zij informatie op over de algehele kwaliteit van het onderwijs. 

Dit onderzoek gaat over de kwaliteit van extra ondersteuning.  

 

De inspecteur spreekt deze dag met medewerkers en een aantal leerlingen en haalt informatie op 

door een vragenlijst aan enkele ouders voor te leggen. Deze vragenlijst zal van te voren naar de 

betreffende ouders gestuurd worden.  

 

De inspectie gaat conform de geldende AVG-regelgeving zorgvuldig om met persoonsgegevens, deze 

zullen niet herleidbaar zijn tot personen. De inspectie geeft in dit onderzoek geen oordeel over de 

school.  

 

Na het bezoek zullen wij ook in de nieuwsbrief ook een terugkoppeling aan u geven.  

 

 

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    

 


