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Beste ouders en verzorgers,  

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 6.  

 

Belangrijke data: 

Dinsdag 7 februari: Winterconcert leerorkest groepen 5 t/m 8 (zie uitnodiging ouders) 

Dinsdag 7 februari en donderdag 9 februari: adviesgesprekken groep 8 

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

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

 

Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart: Voorjaarsvakantie 

Maandag 6 maart: Studiewerkdag, leerlingen vrij 

Maandag 6 maart t/m vrijdag 10 maart: Cito oudergesprekken  

 
Re-integratie Fonny 

Aankomende week, de week van 13 februari, zal Fonny twee uurtjes komen om te re-integreren.  

Ze zal maandag 13 februari en woensdag 15 februari tussen 08.15 uur en 09.15 uur aanwezig zijn op 

school. Hierbij zal ze u bij aanvang van de schooldag ook weer begroeten bij de voordeur.  

 

Terugkoppeling bezoek Inspectie van het onderwijs 

Op dinsdag 24 januari 2023 heeft de Inspectie van onderwijs ons bezocht.  

Deze dag zijn ze in gesprek gegaan met de directie, de intern begeleiders, maar ook met de leraar 

ondersteuning.  

Daarnaast hebben ze lessen en de één op één ondersteuning van een leerling die het programma 

Rekensprint volgt, geobserveerd.  

 

Ook zijn ze in gesprek gegaan met een aantal leerlingen die ondersteuning op school mogen 

ontvangen. De ouders van deze leerlingen hadden hiervoor toestemming verleend.  

 

Aan het einde van het bezoek hebben de inspecteurs een terugkoppeling gegeven aan directie en de 

intern begeleiders.  

Hierin werd benoemd dat ons basisaanbod heel sterk staat. Wij weten heel goed wat wij in het extra 

aanbod kunnen realiseren, wanneer het gaat om hiaten bij leerlingen, maar ook in het aanbod 

richting bij kinderen die een voorsprong hebben. Ons team is ontzettend trots op deze 

complimenten.  

 

Jeugdgezondheidszorg- onderzoeken vijf- en tienjarige en Jump-in onderzoek voor leerlingen groep 4  
De onderzoeken van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor de vijfjarige leerlingen en het Jump-in 
onderzoek (voor leerlingen in groep 4) komen er weer aan.  
 
Deze zullen plaatsvinden op dinsdag 14 februari en woensdag 15 februari. 
Ouders krijgen voorafgaand vanuit de JGZ een uitnodigingsbrief thuis gestuurd. De uitslagbrief zal, na 
het onderzoek, via school meegegeven worden aan de leerlingen/ouders. 
 
Daarnaast zal op vrijdag 10 februari het onderzoek voor tienjarige leerlingen plaatsvinden. Ook 
hierover hebben de ouders van de desbetreffende leerlingen bericht gehad van de 
Jeugdgezondheidszorg.  
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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/ 

 

Opbrengsten HPS bijeenkomsten tot nu toe 

Elke maand hebben directie en de intern begeleiders een bijeenkomst van High Performing Schools.  

Tijdens deze bijeenkomsten leren we hoe we een school creëren waarin álle leerlingen leren en waar 

het vakmanschap van de leerkracht centraal staat.  

Het programma bestaat uit 20 bijeenkomsten, verdeeld over 2 jaar, waarin de schoolleider en het 

deelnemend team de nodige kennis, begeleiding en strategieën krijgt aangeboden, zodat het 

veranderprogramma succesvol kan worden voltooid.  

 

De eerste stappen hebben wij als team van Bijlmerhorst inmiddels gezet door onze visie aan de hand 

van 4 pijlers op te stellen.  

Deze pijlers zijn; de visie op leren, visie op organiseren, visie op professionaliteit en visie op 

veranderen.  

Binnenkort zullen we deze visie ook met u delen!  

 

Daarnaast hebben wij aan de hand van een soort routekaart alle onderdelen van onze school in kaart 

gebracht en aangegeven hoever wij denken dit als school al gerealiseerd te hebben.  

Dit hebben team samengesteld en ook tijdens een bijeenkomst van HPS gepresenteerd.  

 

Schoollunch 

De schoollunch is een groot succes. Veel leerlingen maken gebruik van een aanbod van een gratis 

lunch.  

Sinds vorige week is er nu vijf dagen per week schoollunch beschikbaar voor de leerlingen. Ook op 

woensdag is er nu lunch voor de leerlingen.  

 

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een lege broodtrommel mee naar school meeneemt? Hierin kan 

dan het brood, maar ook het fruit worden gedaan tijdens het ophalen van de lunch.  

 

 

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


 

 

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

  

  
Datu

m 

m: 06 -02 - 2023     

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 

 

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.   

 

Boekentip van juffrouw Kristy 

Juffrouw Kristy is bezig met een opleiding tot leescoördinator. Een leescoördinator stimuleert een 

effectieve en motiverende aanpak van leesonderwijs, waarin jeugdliteratuur ook een belangrijke 

plaats heeft.  

 

Juffrouw Kristy zal dan ook regelmatig een boekentip in de nieuwsbrief delen en is voor u bereik 

baar voor vragen over lezen thuis of boekentips.  

 

De tip van deze week is:  

Vanaf vrijdag 10 februari is de speciale versie van Dolfje Weerwolfje verkrijgbaar in alle boekwinkels 

voor maar €2,99. 

Dan start ook de actie ‘Geef een boek cadeau’, zodat alle kinderen dit boek (wat normaal €15,99 

kost) kunnen aanschaffen of cadeau kunnen krijgen van iemand die het hen gunt.  

 

 
 

Via deze link vindt u hier meer informatie over!         https://geefeenboekcadeau.nl/  

 

Ik wens u verder een prettige dag.  

  

Vriendelijke groeten,  

namens team Bijlmerhorst,  

  

Doanh Doanh Truong    
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https://geefeenboekcadeau.nl/

