Week 47&48: 22-11 t/m 03-12

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u onze tweewekelijkse nieuwsbrief. We delen hierin de relevante informatie voor de
komende twee weken.
Sinterklaas
Sinterklaas is in het land! De school is inmiddels mooi versierd en in de klassen wordt volop aandacht
aan Sinterklaas besteed. Het Sinterklaasfeest zal dit jaar op 3 december gevierd worden op school.
Hierbij zal Sinterklaas samen met Piet langskomen. De viering begint met een gezamenlijk moment in
de gymzaal, voor de groepen 1 t/m 4 en NK1. Daarna zal Sinterklaas in de groepen 1 t/m 5, NK1 en
NK2 persoonlijk langskomen. In de groepen 5 t/m 8 wordt het feest gevierd met surprises. Hiervoor
zijn de lootjes inmiddels in alle klassen getrokken.
Helaas hebben we nog steeds te maken met Corona-maatregelen. Dat maakt dat we ouders helaas
niet kunnen uitnodigen om te helpen of het feest met ons te vieren. We hopen van harte dat we u bij
het volgende Sinterklaasfeest weer kunnen uitnodigen voor de viering!
Kerst
Na Sinterklaas schakelen we op school direct door naar Kerst. Hiertoe zal de school versierd worden,
en zullen er in de klassen activiteiten rond kerst plaatsvinden. Deze leuke periode sluiten we af met
een kerstdiner op 22 december. U zult in de volgende nieuwsbrief meer informatie ontvangen over
kerst.
Overblijf betaling november
Het is weer tijd voor de betaling van de overblijfgelden. In het begeleidende Parro-bericht vindt u de
Tikkies voor de afgelopen maand.
Paarse vrijdag
Op vrijdag 10 december is het Paarse Vrijdag. Op deze dag wordt er op een groot aantal scholen
aandacht besteed aan seksuele- en gender-diversiteit. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid ook te zien
zijn op het Jeugdjournaal. In de klassen wordt het onderwerp op 10 december mogelijk besproken.
Overblijf inval
We zijn voor onze overblijf altijd op zoek naar ouders die willen meedraaien in een invalpoule. Ouders
die hierin meedraaien, kunnen wij bellen in het geval van ziekte of afwezigheid van één van onze vaste
overblijfkrachten. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u dit aangeven bij juffrouw Fonny.
Hiervoor mailt u naar overblijf@bijlmerhorst.nl of belt u met 020-6908186.
Medezeggenschapsraad
Graag informeren we u over een aantal relevante zaken aangaande de medezeggenschapsraad (MR):
• De MR heeft een nieuw e-mailadres! U kunt de medezeggenschapsraad bereiken via
mr@bijlmerhorst.nl.
• Bij de laatste vergadering was een ouder aanwezig die graag wilde meeluisteren. Alle ouders
zijn van harte welkom om hetzelfde te doen. Wilt u graag een keer komen meeluisteren, dan
is dat uiteraard mogelijk. U kunt deze wens vooraf kenbaar maken via het e-mailadres. De
volgende MR-vergadering is op 2 februari.
• Bij de laatste vergadering is gesproken over een begroting voor de activiteitenbijdrage. Deze is
bijna klaar.
• De MR maakt notulen. De notulenmap ligt ter inzage bij juffrouw Fonny.
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•

De MR heeft afscheid genomen van Richard Darsan. Na een periode van zitting in de MR,
neemt hij namens de Bijlmerhorst plaats in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR). Richard, dank voor je betrokkenheid bij de MR!

Nederlandse taal
Vanuit de gemeente is een programma beschikbaar waarin ouders de Nederlandse taal kunnen leren,
om zo betrokken te raken en blijven bij de schoolontwikkeling van hun kind. De Engelse folder hebben
wij in Parro toegevoegd. Uiteraard zullen wij ouders benaderen die hier mogelijk interesse in hebben.
Mocht u ook een ouder van school kennen voor wie dit interessant is, stuurt u dit dan vooral door.
Samen bereiken we meer mensen.
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