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Beste ouders/verzorgers,
Hartelijk welkom op IKC Buikslotermeer!
Gebouw
In de zomervakantie is het hele gebouw geschilderd. Wij zijn er erg blij mee en we hopen
u als ouder ook. Ook heeft er in de zomervakantie een grote verhuizing plaats gevonden.
Veel groepen hebben een nieuw plekje gevonden.
Het schoolgebouw heeft nu verschillende gebruikers, de Buikslotermeerschool, de Vrije
School, Tinteltuin, Vrije Na Schoolse Opvang en halve dag opvang. Omdat we met veel
verschillende groepen in het gebouw samenkomen, wordt de naam van het gebouw
aangepast. Binnenkort komt er een bord op de gevel waarop bovenaan staat
BREEDVELD 7. Daaronder komen de logo’s van alle gebruikers.
Vrijwillige ouderbijdrage
Dit schooljaar vragen we ook weer van alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze
bijdrage is noodzakelijk om een aantal activiteiten voor de kinderen te organiseren. Het
gaat om activiteiten waarvoor scholen geen subsidie van de overheid krijgen. U kunt
daarbij denken aan sinterklaas, kerst, pasen, sint maarten en dergelijke. In het
totaalbedrag van € 55 per kind per jaar is ook de bijdrage voor het schoolreisje
opgenomen.
U kunt de ouderbijdrage overmaken op IBAN rekeningnummer NL15INGB0004665062.
Ook kunt u het bedrag pinnen bij Jolanda van de administratie. Betaalt u vóór 1 september
dan krijgt u € 5 korting en betaalt u € 50 per kind. Contante betaling is niet mogelijk.
Is het niet mogelijk om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen dan vragen wij u op school
langs te komen om daarover te praten. Er zijn verschillende subsidies van de gemeente
Amsterdam die onder andere voor de vrijwillige ouderbijdrage bedoeld zijn.
Ouder en Kindadviseur
Mijn naam is Veerle Ruis. Sinds januari 2015 werk ik als ouder en kindadviseur op deze
school en in uw wijk. U kunt bij mij terecht met kleine en grote vragen over opvoeden en
opgroeien. Bijvoorbeeld over pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar ik kan ook
tips geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te
vinden. We kijken samen wat er nodig is. Misschien bent u al geholpen met één gesprek.
Als het ingewikkelder is, maken we samen een plan. Ik kan uw kind helpen met tips,
gesprekken of een training. Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt.
Als ouder en kindadviseur maak ik deel uit van het Ouder en Kindteam Noord Noordoost.

Daarin werken ook jeugdartsen en jeugdpsychologen die ik kan betrekken. En ook de
jeugdgezondheidszorg wordt voortaan vanuit het Ouder en Kindteam geboden: op de
basisschool wordt de gezondheid van iedere vijfjarige en iedere tienjarige onderzocht door
een van mijn collega’s.
Om goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, houd ik spreekuur op school:
maandag van 9.00 10.00 uur en dinsdag van 13.00  14.00 uur. Ik ben onafhankelijk van
school en ga zorgvuldig om met uw informatie. Als ouders het goed vinden, werk ik wel
samen met school. Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt. U kunt mij
bereiken via telefonnummer 0683945517 of v.ruis@oktamsterdam.nl. Meer informatie:
www.oktamsterdam.nl
.

Team
Vlak voor de zomervakantie is Brenda Roele moeder geworden. Hartelijk gefeliciteerd met
de geboorte van Kyano.
Bianca van Wijk is inmiddels met zwangerschapsverlof gegaan.
De komende maanden werkt Miranda bij ons op school als vervangster.
Verkeer
Wij starten dit jaar met een nieuwe methode voor verkeer “Tussen school en thuis”.
Op donderdag 3 september is er een voorlichting van 9.00 tot 9.30 uur op school. Deze
voorlichting is bestemd voor 
alle 
ouders.
Luizen
De strijd tegen hoofdluis staat al jaren hoog op de agenda. Na elke vakantie worden de
leerlingen gecontroleerd. De groep ouders die de controle uitvoert, is wat kleiner
geworden. Versterking is van harte welkom. Wilt u een bijdrage leveren aan een luisvrije
school. kom dan voor informatie langs bij Marie Alsidiyahia (moeder van Sabrin en Nisrin
bij de kleuters) of Jolanda van de administratie.
Digitaal nieuws
In het afgelopen schooljaar is er een poging ondernomen om het bulletin via de digitale
weg bij de ouders te bezorgen. Vanwege het verouderde netwerk is deze poging niet
helemaal gelukt. Met het nieuwe netwerk gaan wij het opnieuw proberen.
Daarom vragen wij u uw actuele email adres in te leveren bij de leerkracht van uw kind.
Omdat nog niet alles op de rails staat, ontvangt u deze nieuwsbrief nog op papier.

