Week 42&43: 25-10 t/m 07-11

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u onze tweewekelijkse nieuwsbrief. We delen hierin de relevante informatie voor de
komende twee weken.
Overblijfbetalingen
Het is weer tijd om te betalen voor de overblijf. Mocht u per Tikkie willen betalen, dan vindt u deze in
via Parro. U kunt ook contant bij juffrouw Fonny betalen of de betaling voldoen via overschrijving. U
kunt het geld dan overmaken op NL22RABO0359089100, t.n.v. OBS Bijlmerhorst.
Overblijfkrachten
We zijn op dit moment op zoek naar overblijfkrachten die drie of vier dagen de overblijf kunnen
draaien. Overblijfkrachten met een beschikbaarheid van minder dan drie dagen, kunnen wij op dit
moment alleen op oproepbasis inzetten. Kent u iemand, of bent u iemand, die tenminste drie dagen
beschikbaar is voor de overblijf tussen 12 en 13 uur, laat het ons dan weten. U kunt een mailtje sturen
naar overblijf@bijlmerhorst.nl of bellen naar het schoolnummer.
Schoolfruit
We doen dit jaar weer mee met Schoolfruit (www.euschoolfruit.nl). Het schoolfruit zal geleverd
worden in de periode van november tot april. De eerste levering van het fruit ontvangen we op 15
november. Het fruit wordt op woensdag, donderdag en vrijdag uitgedeeld in de klassen. Er is elke
week genoeg fruit voor alle leerlingen.
Jump-in traktaties voor leerkrachten
Sinds dit jaar mogen de kinderen weer uitdelen voor hun verjaardag. De traktaties voor kinderen én
leerkrachten moet Jump-in zijn. We zien enorm veel leuke, gezonde traktaties voorbij komen voor de
leerlingen. De leerkrachten krijgen vaak nog chocolaatjes of koekjes. Hoe lekker we deze ook vinden,
we willen graag het goede voorbeeld geven aan de kinderen. Daarom willen u nogmaals vragen ook
voor de leerkrachten gezonde traktaties aan uw kind mee te geven.
Stepjes & speelgoed
We merken dat sommige kinderen met stepjes naar school komen. Deze stepjes kunnen moeilijk op
slot gezet worden en worden dan in de gangen of klassen gestald. Dit maakt de klassen en gangen
onnodig vol. Ook wordt er in sommige klassen speelgoed meegenomen. Soms raakt dit kwijt, of raakt
het door elkaar. We willen u daarom vragen speelgoed en stepjes thuis te houden, in verband met de
veiligheid in de gangen en de rust in de klas. Voor speciale gelegenheden kan het toegestaan zijn dat
kinderen deze spullen wel meenemen. De leerkracht zal dit dan communiceren.
Datum schoolreisje
De datum voor het schoolreisje van dit schooljaar staat vast. Deze zal plaatsvinden na de Cito-periode,
op 24 juni. In de bijlage van dit bericht vindt u het jaarrooster, waarop de datum van het schoolreisje
inmiddels is toegevoegd. Over de verdere invulling van het schoolreisje wordt u te zijner tijd
geïnformeerd.
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