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Bibliotheek
Na de interne verhuizing in de zomervakantie en het bezoek van de tandarts, is de bieb dan
eindelijk weer beschikbaar voor de leerlingen. Het groepje “biebouders” bestaat uit 3
personen die enthousiast aan het werk zijn gegaan. Drie personen is wat weinig om elke
ochtend de bibliotheek te kunnen openen. Vandaar deze oproep: heeft u zin en tijd om onze
leerlingen te helpen in de bieb, kom langs (tussen 8.30 en 9.30 uur) en de aanwezige
biebouders laten u de praktijk van de bibliotheek zien.
Sint Maarten
Volgende week woensdag is het alweer de 11e november, de dag waarop “mijn lichtje
branden mag”. Zoals elk jaar lopen de kinderen een rondje langs de groepen met hun
lampion. De lampionstokjes moeten dan wel op school zijn. Vanaf maandag kunnen ze
meegenomen worden.
Bereikbaarheid van de school
Het Nuon is hard bezig met Amsterdam Noord te voorzien van schone warmte met de
aanleg van “Noorderwarmte”. De komende weken zullen er werkzaamheden rond het
Breedveld plaatsvinden. Dat betekent dat bij toerbeurt delen van de wijk afgesloten worden
voor (auto)verkeer. De parkeerterreinen die het meest gebruikt worden voor school zijn dan
niet bereikbaar en op enig moment ligt ook het Breedveld zelf open. Houdt u er rekening
mee dat dat van invloed kan zijn op de bereikbaarheid van de school; omlopen of op een
andere plek parkeren is dan noodzakelijk.
Verjaardagstractaties
Over het uitdelen bij verjaardagen zijn afspraken gemaakt. De belangrijkste afspraak is dat
er maar één ding uitgedeeld wordt. Met hierbij de mededeling dat een gevuld partyzakje niet
één ding is, maar een heleboel dingen. Ook is er afgesproken dat als er meerdere dingen
uitgedeeld worden de medeleerlingen één ding uitkiezen en dat de rest mee terug gaat met
de jarige. Wij willen er heel sterk op aandringen dat u als ouder zich aan deze afspraken
houdt. U brengt de leerkracht van uw kind, en uw kind, in een hele vervelende situatie als u
dat niet doet. Een tractatie mee terug geven is namelijk helemaal niet leuk. In alle groepen
liggen “tractatiemappen” met leuke ideeën. Kijkt u daar eens in.

Fietsen
Er zijn behoorlijk wat ouders die hun fiets even voor het hek neerzetten als zij hun kind naar
school brengen (of komen halen). Dit maakt de situatie voor de school nogal
onoverzichtelijk. Daarom het verzoek om fietsen in de fietsenstalling neer te zetten, ook al is
het maar voor even.
Muziekinstrumenten
De leerlingen die op dit moment les krijgen op een van de muziekinstrumenten uit het
programma Hallo Muziek, mogen deze weer tijdelijk mee naar huis nemen. Dit geldt voor de:
violen, cello’s, gitaren, trompetten, trombones en klarinetten.
Vindt u het leuk dat uw zoon/dochter thuis ook kan oefenen op dit instrument, dan nodigen
wij u uit om (samen met uw kind) op school het uitleencontract te ondertekenen. Volgende
week woensdag, donderdag of vrijdag kunt u na schooltijd bij Marion langskomen voor de
ondertekening.
Schoolfruit
Deze week heeft de eerste levering van het schoolfruit plaatsgevonden. Vanaf nu wordt er
gedurende 20 weken fruit voor 3 dagen in de week gebracht. Het wordt op woensdag,
donderdag en vrijdag opgegeten. Op deze dagen hoeft u geen fruit mee te geven. Deze
week waren er komkommer, appel en peer. Het schoolfruit wordt gratis aan de scholen
aangeboden met Europese subsidie.
Schaatsen
Op dinsdag 24 november gaan de leerlingen uit groep 6 de schaatsen onderbinden. Hoe dat
mogelijk is met temperaturen boven de 10 graden? We gaan naar de kunstijsbaan op het
Museumplein. De reis naar en van de ijsbaan wordt met het openbaar vervoer gemaakt.
Uiteraard is er voldoende begeleiding. De leerlingen MOETEN handschoenen of wanten
meenemen, anders mogen ze niet schaatsen. Dit is om verwondingen te voorkomen bij
valpartijen. Het hele uitstapje vindt onder schooltijd plaats.
Nieuws uit de ouderkamer
Ik heb al veel ouders gezien en gesproken maar nog niet alle ouders. Ik stel mij hieronder
kort voor, voor de ouders die ik nog niet heb ontmoet. Ik ben Soumaya Ouchani en werk
sinds april als oudercontactmedewerker op het IKC Buikslotermeer. U bent altijd van
HARTE welkom in de ouderkamer. De ouderkamer is een gezellige ontmoetingsplaats
voor alle ouders. Samen met ouders maak ik elke maand een programma waarin leuke
activiteiten staan. Daarnaast worden er in de ouderkamer ook voorlichtingen en workshops
georganiseerd zoals de voorlichting: 'hoe kan ik mijn kind thuis begeleiden' van vrijdag 20
november en de voorlichting 'pubertijd' van donderdag 26 november. En tijdens de activiteit
'kwaliteitenspel' ontdekt u spelenderwijs waar uw kracht ligt, wat uw kwaliteiten zijn.
Voor ouders van peuters en kleuters wordt er aan het begin van elk nieuw. thema een
themabijeenkomst georganiseerd. U krijgt informatie over het thema en over spelletjes,
knutselwerkjes en woordjes die bij het thema horen. Zo weet u wat uw kind doet op de
groep en krijgt u ideeën en tips over hoe u uw kind(eren) thuis kan ondersteunen.

Ik sta u graag te woord en help u graag met uw vragen en/of problemen m.b.t. de
opvoeding, ontwikkeling en gezondheid van uw kind. De ouderkamer is ONZE plek om te
ontmoeten, te ontdekken, te leren en te delen. Een liefdevolle kamer voor elke
ouder/verzorger!
De ouderkamer is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:00 tot 12:00
uur. Ik kijk ernaar uit elkaar te leren kennen en samen met u de ontwikkeling van uw
kind(eren) te stimuleren en te bevorderen. Samen staan we sterk!
Tot in de ouderkamer!

Agenda:
● 11 november:
Sint Maarten; lampionnenoptocht in school.
● 19 november:
studiedag voor het hele team; alle leerlingen vrij.
● dinsdag 24 november:
groep 6 schaatst op het Museumplein.

