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Kerstdiner
Donderdag de 17e is er weer het 
grote-Buikslotermeer-kerstdiner!

Om 16.45 uur gaan de deuren open, dan heten de kerstmannen iedereen van harte welkom.
Tot 17.00 uur bent u in de gelegenheid uw kind(eren) naar de groep te brengen en te kijken
naar de mooi versierde lokalen en alle speciale kerst outfits van de kinderen.
Om 18.30 uur is het diner afgelopen. De kinderen van groep 1 tot en met 3 worden door hun
ouders binnen opgehaald, de kinderen van groep 4 tot en met 8 komen zelf naar buiten.
Als u in de tussenliggende tijd niet naar huis wilt gaan, bent u welkom in het speellokaal voor
een drankje met een kerstkoekje. Houdt u er rekening mee dat wij u geen compleet diner
aan kunnen bieden. Het blijft bij een koekje en elkaars gezelschap.
Vrijdagmiddag zingen alle kinderen bij het uitgaan van de school, op het plein, een kerstlied
voor de ouders.
De school gaat op de gewone tijd, om kwart over twee dus, uit!
Kersteten
Bij de lokalen hangt een lijst. U kunt hierop aangeven wat u uw kind meegeeft voor het
kerstdiner. U hoeft niet voor alle kinderen in de klas iets te maken, voor een aantal kinderen
is voldoende. Geef uw kind een bord, een beker en bestek mee naar school. Doet u dit in
een plastic tasje met de naam van uw kind erop. Dit mag natuurlijk ook al op dinsdag.
Plakt u op alle borden, schalen etc. de naam van uw kind? Dan kan alles ook weer mee
terug naar huis.
De school zorgt voor drinken voor de kinderen.
Zieken
De afgelopen maanden waren er helaas veel zieke collega’s. Als er een zieke leerkracht is
komt er soms een vervanger in de groep. In Amsterdam is echter het probleem dat er niet
genoeg vervangers zijn om alle zieken op te vangen. Daarom moeten er regelmatig groepen
verdeeld worden over de andere groepen. Iedere dag heeft het team geprobeerd de
kinderen zo goed mogelijk op te vangen en de lessen te verzorgen.
Alle collega’s hebben zich hier enorm voor ingezet, dank daarom aan hen. Ook dank aan u
ouders, voor uw begrip!

Team
Marianne Weber, groep 8, is sinds de herfstvakantie ziek. Na de kerst komt Marianne nog
niet terug. Brenda Roele is op maandag, dinsdag en vrijdag in de groep. Op woensdag en
donderdag komt Chantal Sarphati les geven in groep 8B.
Esther Olij, groep 45 is op het moment ziek. Het is nog niet duidelijk of zij na de vakantie
weer op school is. Op maandag zijn de kinderen verdeeld over de andere groepen de rest
van de week is Els Cornelisse in de groep.
Kim Schneider, groep 12 A is aan haar hand geopereerd. Haar herstel gaat gestaag
verder. Na de vakantie is Kim af en toe op school. Op dit moment is nog niet duidelijk welke
leerkracht er voor de groep zal staan.
Bianca van Wijk is na de kerstvakantie terug van bevallingsverlof. Zij is op maandag en
dinsdag in groep 7, op donderdag is zij in groep 3. Femke Looijen gaat op dinsdag andere
taken doen.
Miranda de Lange blijft na de vakantie op vrijdag in groep 4.
Dick Nijland gaat na de vakantie op andere scholen vervangen. We bedanken hem voor zijn
grote inzet in veel verschillende groepen de afgelopen maanden.
Vakantie
Vrijdag 18 december begint de kerstvakantie. De school gaat net als altijd om kwart over
twee uit.
Maandag 4 januari gaat de deur weer om tien voor half negen open, om half negen
beginnen de lessen weer.

Wij wensen iedereen een heel fijne kerstvakantie en heel veel goeds voor 2016!
Team IKC buikslotermeer

