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Gymzaal
De verwarmingsketel in de gymzaal is stuk gegaan. Helaas is de ketel niet meer te
repareren. Op dit moment wordt er bekeken welke nieuwe ketel er moet komen. Het kan een
paar weken duren voordat er een nieuwe cv ketel is geplaatst.
Doordat het op dit moment erg koud is buiten is het ook koud in de gymzaal te koud om te
gymmen. Deze week gaan daarom de gymlessen niet door.
Zieken
Er zijn in deze tijd van het jaar veel zieken dus ook veel zieke leerkrachten. Er zijn weinig
vervangers beschikbaar. Daarom ontkomen we er niet aan om bij ziekte van een leerkracht
de kinderen te verdelen over de andere groepen.
Marianne Weber (groep 8) is al een paar weken ziek en komt de komende weken nog niet
op school. Op maandag en vrijdag is Brenda Roele de leerkracht van groep 8. Voor de
dinsdag, woensdag en donderdag is er op dit moment geen leerkracht beschikbaar. We
moeten dus iedere week proberen een passende oplossing te vinden om de lessen zo goed
mogelijk door te laten gaan. Daarom is deze week Gerben Tichelaar een dag in groep 8B
geweest. De groep van Gerben, groep 8A, heeft instructie gekregen en heeft een dag
zelfstandig gewerkt in de andere groepen.
Kim Schneider (kleuters) is een aantal weken afwezig. Op maandag, dinsdag en vrijdag is
Dick Nijland de meester van de groep. Omdat de vervangster Karin Kooijman ook ziek is, is
vanaf deze week op woensdag en donderdag Kim Jansen voor een aantal weken de
leerkracht.
Telefoons en andere kostbaarheden
Vindt u het belangrijk dat uw kind een telefoon of andere kostbaarheden mee naar school
neemt dan blijft uw kind daar zelf verantwoordelijk voor. Telefoons kunnen ingeleverd
worden bij de leerkracht. Raakt een telefoon of sieraad of iets dergelijks weg dan kan de
school daar geen verantwoording voor nemen.
Overigens zijn meegenomen telefoons op school overdag uit. Het is niet toegestaan dat
kinderen in de pauze met hun telefoon spelen.
Nuon
In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u over de werkzaamheden op het Breedveld in
verband met het aanleggen van “Noorderwarmte”.
Als compensatie voor het ongemak heeft Nuon het Wespennest en onze school een
workshop aangeboden.

Twee mediacoaches zullen een aantal leerlingen van beide scholen lesgeven over
interviewen, het maken van een krant/nieuwsbrief en filmen. Daarna gaan ze in twee
groepen aan de slag om een nieuwsbrief en een filmpje te maken over de herinrichting van
het schoolplein en de duurzame stadsverwarming. Het project heeft als doel de leerlingen
zelf te laten onderzoeken wat duurzame stadsverwarming is en om hun plannen voor het
nieuwe schoolplein vorm te geven.
Uit de groepen 6, 7 en 8 zijn 2 leerlingen gekozen die aan dit project mee gaan doen. De
workshop zal op 30 november onder schooltijd plaatsvinden. Daarnaast staat ook een
interview met wethouder Choho op het programma. Hier zullen 2 leerlingen van onze school
naartoe gaan. Naar alle waarschijnlijkheid vindt dit op 10 december plaats.
Het filmpje en de nieuwsbrief zullen in schoolverband verspreid worden en te zien zijn op de
website van Nuon.
Social media
Op een aantal plekken kunt u informatie vinden over de Buikslotermeer. Natuurlijk is er de
website 
www.ikcbuikslotermeer.nl
Daarnaast is er onze facebook pagina; ikcbuikslotermeer.
U vindt daar veel foto’s en filmpjes van de laatste gebeurtenissen op school.
Taal en ouderbetrokkenheid
Al een paar jaar bestaat op de Buikslotermeer de gelegenheid voor ouders om lessen
Nederlandse taal en ouderbetrokkenheid te volgen.
De lessen zijn bedoeld voor ouders die:
∙
Die beter willen leren communiceren met de leerkracht

∙
Die hun kind zo goed mogelijk willen ondersteunen op school

∙
Die informatie/advies willen over opvoedingsvraagstukken

∙
Die meer inzicht willen in het opvoeden tussen twee culturen

∙
Die meer inzicht willen over het onderwijs op SCHOOL

∙
Die de Nederlandse taal willen leren of beter onder de knie willen krijgen.

De lessen zullen plaatsvinden op;
WOENSDAG OCHTEND; 9.00  11.30 uur
DONDERDAG MIDDAG ; 12.00  14.15 uur
Er is weer plaats voor nieuwe cursisten.
Voor vragen kunt u bellen met Lutfiye Adibelli; 06 41314119

genda:
A
dinsdag 24 november:
groep 6 schaatst op het Museumplein
donderdag 26 november:
voorlichting vanuit het voortgezet onderwijs voor ouders van groep 8
maandag 30 november:
10 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 nemen deel aan de workshop van
Nuon
vrijdag 4 december
Sinterklaas

