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4 september 2015
Ouderbijeenkomst
Op 22 september bent u, van half vier tot vijf uur, allemaal van harte welkom op de
voorlichtingsbijeenkomst voor de ouders. De bijeenkomst is dit jaar iets anders dan
voorgaande jaren. Eerst is er een algemeen deel. U hoort dan waar IKC Buikslotermeer dit
jaar mee bezig is. Daarna is er gelegenheid om nader met de leerkracht van uw kind
kennis te maken. Het gaat daarbij niet om individuele gesprekken, maar om voorlichting
aan alle ouders van de groep. U kunt bij verschillende leerkrachten op bezoek.
Het programma ziet er als volgt uit:
Half vier tot vier uur
algemeen gedeelte
vier uur tot kwart over vier
gelegenheid voor vragen, kennismaking met elkaar
kwart over vier tot half vijf
eerste ronde in de klas
half vijf tot kwart voor vijf
tweede ronde in de klas
kwart voor vijf tot vijf uur
derde ronde in de klas
Houdt u er rekening mee dat er geen kinderen aanwezig kunnen zijn bij deze informatie
bijeenkomst. Wij kunnen geen opvang bieden voor de kinderen.
Verkeer
Vorig schooljaar is er een programma voor verkeer ontwikkeld met de naam “Tussen
school en thuis”. Met dit programma gaan de groepen 5 tot en met 8 dit schooljaar aan de
slag. Ook thuis kunt u dit programma bekijken via internet. U gaat dan naar
www.tussenschoolenthuis.nl
inlognaam tst, wachtwoord fiets.
Mail adressen
Dit is de echt laatste nieuwsbrief die u op papier ontvangt. Na eerdere mislukte pogingen
is het systeem nu zo ver dat het moet gaan lukken. Over twee weken wordt de nieuwsbrief
naar u gemaild. Inmiddels zijn er al heel veel mail adressen ingeleverd. Heeft u dit nog niet
gedaan geef uw mail adres dan zo snel mogelijk door.
Jaarkalender
Voor de zomervakantie heeft uw zoon of dochter de jaarplanner meegekregen. Deze is
niet bij iedereen goed aangekomen, daarom krijgt u bij deze nieuwsbrief nogmaals een
exemplaar.

Schoolreisjes
Op 14 september gaan de groepen 1, 2, 3, 6 en 7 op schoolreisje. Op 21 september gaan
de groepen 4 en 5 op schoolreisje. U ontvangt hierover nog nadere informatie.
Verjaardagstraktaties
In het kader van Jump in zijn er afspraken gemaakt over de verjaardagstraktaties. Er mag
maar 1 (één) ding uitgedeeld worden. Voor alle duidelijkheid: een partyzakje gevuld met
losse zaken is niet één ding. In alle groepen vindt u mappen met suggesties voor gezonde
traktaties. In deze map is ook ruimte voor eigen leuke ideeën.
Hoewel wij snoep liever niet zien, is de afspraak dat op een feestelijke gebeurtenis snoep
niet geheel verboden is. Echter wel beperkt tot 1 (één) ding.

