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Beste ouders en verzorgers,  

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 12.  

 

Belangrijke data: 

Maandag 27 en dinsdag 28 maart: Directie afwezig i.v.m. directie tweedaagse 

 

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag, schooldag t/m 13.00 uur 

Maandag 10 april: Tweede Paasdag, school dicht, alle leerlingen vrij 

Dinsdag 18 april t/m vrijdag 21 april: Sportdagen Koningsspelen 

 

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.  

 

Update implementatie nieuwe methode voor begrijpend lezen  

Sinds vorige week zijn we officieel begonnen met de lessen van onze nieuw gekozen methode 

Atlantis. Hiermee willen we ons begrijpend lezen onderwijs nog sterker maken en de leesmotivatie 

van onze leerlingen verhogen.  

 

Samen zijn wij bezig om te kijken hoe we de lessen van Atlantis op de beste manier kunnen geven en 

laten we de leerlingen hier kennis mee maken. Dit doen we door lessen samen voor te gaan bereiden 

en bij elkaar te gaan kijken.  

 

Alle nieuwe boeken, maar ook de interessante teksten en prachtige afbeeldingen, afwisselende 

opdrachten en interessante onderwerpen maken de leerlingen ook erg enthousiast.  

 

Binnenkort volgt er ook een training voor de leerkrachten vanuit Atlantis,  om deze op de beste 

manier in te kunnen zetten in de groepen.  

 

 

Sportdag Koningsspelen 

De sportdagen van de Koningsspelen komen er ook weer aan. Dit jaar zullen ze van dinsdag 18 april 

t/m vrijdag 21 april plaatsvinden.  

Hieronder vindt u het rooster van de datum waarop de groepen hun sportdag hebben. 

 

dinsdag 18 april Groepen 1/2 

woensdag 19 april  Groepen 3/4 

donderdag 20 april Groepen 5/6 

vrijdag 21 april  Groepen 7/8 

 

De sportdag vindt plaats bij het Nelson Mandela park.  

Meester Gé doet hiervan de coördinatie en zal op een later moment meer informatie met u delen.  

De leerkrachten van de groepen kunnen alvast contact opnemen om hulpouders te regelen voor de 

sportdag.  

 

 



 

 

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

  

  
Datu

m 

m: 22 -03 - 2023     

Diversiteitswerkgroep  

Naar aanleiding van gesprekken met ouders over de Week van Lentekriebels en Paarse Vrijdag wil de 

werkgroep ‘diversiteit en inclusie’ een oproep doen aan ouders om mee te denken in de verdere 

visievorming en concrete aanpak in de klas.  

 

Vindt u het interessant om hieraan deel te nemen en plaats te nemen in deze werkgroep en mee te 

praten? Laat dit dan even weten aan Malti Mahangoe. Dit mag via m.mahangoe@bijlmerhorst.nl.  

 

 

Update verandering schoolplein 

Aankomende zomervakantie zal het schoolplein aangepakt worden. Afgelopen week zijn de 

architecten langsgekomen met tekeningen die een beeld gaven van het nieuwe schoolplein. Hierop 

hebben wij weer feedback gegeven om uiteindelijk tot een mooi en gebruiksvriendelijk schoolplein te 

komen.  

 

Daarbij houden wij ook rekening met de visie van Beweeg wijs, waarmee wij als er binnenkort een 

spelbegeleider is gevonden, zullen gaan starten.  

 

 

Inzameling Turkije en Syrië   

 

Het is nog steeds mogelijk om dekens en kleding in te leveren voor Turkije en Syrië. Binnenkort (de 

datum is nog niet bekend) zullen de spullen opgehaald worden om naar de juiste bestemmingen te 

worden gebracht.  

 

 

 

Ik wens u verder een prettige dag.  

  

Vriendelijke groeten,  

namens team Bijlmerhorst,  

  

Doanh Doanh Truong    
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