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Beste ouders en verzorgers,  

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 11.  

 

Belangrijke data: 

Donderdag 16 maart: Kleuters en groep 3 op bezoek ‘Teddyberen Hospitaal’ in het AMC 

      

Re-integratie Fonny 

Ook de aankomende weken zal Fonny twee uurtjes per week komen om te re-integreren.  

Ze zal op de maandag en de woensdag 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.  

 

Kleuters en groep 3 naar het ‘Teddy Bear Hospital’ in het AMC 

Aankomende donderdag gaan de groepen 1, 2 en 3 naar het Teddy Bear Hospital in het AMC.   

 

Kinderen van vier tot en met zes jaar mogen met hun knuffel naar het ziekenhuis, met als doel om de 

kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met het ziekenhuis en de gezondheidszorg.  

 

Een ziekenhuis kan natuurlijk eng zijn, en ziek-zijn al helemaal. Teddy Bear Hospital biedt een manier 

om deze angst in een zekere mate weg te nemen op een leuke en leerzame manier.  

 

Bovendien is dit voor de studenten geneeskunde, verpleegkunde en tandheelkunde een mooie 

manier om hun communicatieve vaardigheden trainen en te leren omgaan met kinderen. 

 

De groepen worden er rond 11.30 uur bij het AMC verwacht en zullen op tijd weer op school terug 

zijn.  

 

De leerkrachten zullen de ouders ook nog via Parro informeren over de praktische informatie. 

 

Activiteitenbijdrage  

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een brief met informatie over de vrijwillige 

activiteitenbijdrage van schooljaar 2022-2023.  

 

In deze brief staat informatie waarvoor deze bijdrage vanuit ouders dient en ook de verschillende 

manieren waarop deze kunnen worden betaald.  

 

Voordat wij deze brief met u deelden, heeft de MR hier ook goedkeuring op gegeven.  

 

Scriptie over begrijpend lezen op de Bijlmerhorst 

Komende maanden zal er door een studente van de universitaire Pabo onderzoek worden gedaan 

naar het begrijpend leesonderwijs op Bijlmerhorst en het leesplezier van onze leerlingen.  

 

Hiervoor heeft de studente twee groepen uitgekozen, de groepen 4 en 5.  

 

Dit onderzoek is erg essentieel voor onze school, omdat wij hierdoor het beleid op taal- en 

leesonderwijs ook weer aan kunnen scherpen en het beste onderwijs aan de leerlingen kunnen 

geven.  
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In de bijgaande brief kunt u lezen dat de leerlingen in een enquête naar hun ervaringen met het 

leesonderwijs en hun leesmotivatie gevraagd worden. Deze enquetes worden anoniem verwerkt, dit 

houdt in dat de leerlingen een nummer krijgen en niet met naam worden genoemd in het onderzoek.  

 

Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind(eren) hieraan meedoet? Wilt u dit dan aan Doanh Doanh 

Truong laten weten door een mailtje te sturen naar directie@bijlmerhorst.nl. 

 

 

Ik wens u verder een prettige dag.  

  

Vriendelijke groeten,  

namens team Bijlmerhorst,  

  

Doanh Doanh Truong    

 

mailto:directie@bijlmerhorst.nl

