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Beste ouders en verzorgers,  

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 4.  

 

Belangrijke data: 

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

Maandag 23 januari: Start naschools programma Stuif  

  Dinsdag 24 januari: start naschools programma Blik Vooruit voor leerlingen groepen 7 en 8 en NK2  

bijeenkomst directie en intern begeleider High Performing Schools traject 

Woensdag 8 februari: bijeenkomst directie en intern begeleider High Performing Schools traject 

Maandag 13 februari: studiedag leerkrachten, leerlingen zijn deze dag vrij 

 

Update vijf- gelijke- dagen model 

Inmiddels werken we al twee weken volgens het vijf-gelijke-dagen model. Het is fijn om te merken 

dat de meeste leerlingen op tijd in de klas aanwezig zijn.  

 

De deur gaat open om 8.20 uur, de eerste bel gaat om 8.25 uur en wanneer om 8.30 uur de tweede 

bel gaat, zullen de deuren sluiten.  

 

We merken dat de leerlingen en leerkrachten al snel gewend zijn aan het nieuwe rooster en het 

nieuwe pauzerooster. De wisselingen van de groepen tijdens de pauze verloopt steeds vlotter en de 

leerlingen zijn eraan gewend om met de leerkracht in de klas te eten.  

 

Ook op de parkeerplaats en de weg wordt er rekening gehouden met elkaar. We zien veel ouders 

even parkeren op de daarvoor bestemde even parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. 

 

 

Update Beweeg Wijs en vacature voor spelbegeleider  

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.  

 

Wij willen natuurlijk ook heel graag starten met de methodiek van Beweeg Wijs. Daarom willen we 

de vacature voor spelbegeleider ook via de ouders uitzetten.  

 

Kent u iemand die een sport gerelateerde opleiding op MBO of HBO niveau heeft afgerond? En is hij 

of zij op zoek naar een uitdaging in de wereld van bewegen met kinderen?  

Dan biedt Beweeg Wijs deze kans!  

Voor één dag in de week zijn zij op zoek naar een spelbegeleider. De dag is in overleg. Meer 

informatie vindt u op onderstaande link.  

https://beweegwijs.nl/vacature-speelbegeleider-amsterdam-zuid-oost/ 

 

 

https://beweegwijs.nl/vacature-speelbegeleider-amsterdam-zuid-oost/
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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.  

 

 

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.  

 

Start naschoolse activiteiten  

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

januari.  

Via het account van de Brede School, vindt u bij welke activiteit(en) uw kind definitief geplaatst is.  

Heeft u vragen, dan mag u een mailtje sturen naar m.aben@bijlmerhorst.nl .  

 

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

Vooruit zal vanaf dinsdag  24 januari van start gaan.  

De ouders die hun kind hiervoor hebben opgegeven hebben hierover informatie ontvangen.  

 

Schoollunch 

Afgelopen donderdag hebben we een start gemaakt in het voorzien van schoollunch voor leerlingen 

die dit nodig hebben. Dit is succesvol verlopen. 

 

Vanaf deze week zal er vier dagen in de week schoollunch zijn voor de leerlingen die dit willen. Op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Voor de woensdag worden nog vrijwilligers gezocht. Is er 

een ouder die hierbij graag zou willen helpen? Laat dit Saffira dan even weten via 

s.gemin@bijlmerhorst.nl.  

 

De kinderen mogen een lege broodtrommel meenemen en kunnen dit vullen met brood, beleg (halal) 

en fruit. Soms krijgen kinderen ook wel eens een pakje melk.  

 

Voor nu is het een tijdelijk project, wat waarschijnlijk tot ergens in maart zal gaan lopen. Wij hopen 

natuurlijk dat het verlengd gaat worden.  

 

 

 

mailto:s.gemin@bijlmerhorst.nl
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Vacature ouderraad  

Wij zijn ook nog steeds op zoek naar een ouder die voorzitter wil zijn van de OR.  

In de OR denkt u mee over schoolzaken, maar helpt u ook bij het organiseren van feestelijkheden in 

de school.  

Daarbij heeft u eens per twee maanden een kort overleg met de OR.  

Het hoeft niet veel uur te kosten, maar het is heel fijn als ouders meedenken met de school.  

Lijkt u dit iets? Stuur dan een mailtje naar Madeline Aben. M.aben@bijlmerhorst.nl 

 

MR vergadering 

Op donderdag 2 februari vindt er weer een vergadering van de Medezeggenschapsraad plaats.  

Wilt u nog punten op de agenda van deze vergadering zien of heeft u vragen of iets? Laat het ons 

weten via de mail. Dit kan naar mr@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.   

 

Inloopspeekuur 

Vanaf donderdag 2 februari zal er tussen 09.00 – 10.00 een vast inloopspreekuur zijn met directie. 

Dat zal met juffrouw Madeline zijn of met juffrouw Doanh. Het inloopspreekuur zal plaatsvinden in 

de teamkamer. In het spreekuur zal er ruimte zijn voor allerlei vragen of bespreekpunten van ouders.  

 

Ik wens u verder een prettige dag.  

  

Vriendelijke groeten,  

namens team Bijlmerhorst,  

  

Doanh Doanh Truong    

mailto:M.aben@bijlmerhorst.nl
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