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Schoolfruit
De komende week is er geen schoolfruit. Dat betekent niet dat er tijdens de pauzehap iets
anders dan fruit gegeten gaat worden. Geef uw zoon of dochter daarom iedere dag fruit mee
naar school!
Website en facebook
IKC Buikslotermeer heeft een website: 
www.ikcbuikslotermeer.nlBelangrijke informatie kunt
u hier vinden. Voor actuele zaken kunt u op op onze facebook pagina 
facebook ikc
buikslotermeer 
terecht
.
Gymzaal
De verwarming in de gymzaal is nog steeds stuk. Inmiddels heeft de gemeente een nieuwe
installatie besteld. Deze wordt waarschijnlijk in de voorjaarsvakantie geplaatst. Tot die tijd is
er een noodvoorziening. Er is een “warmeluchtkanon” geplaatst zodat de gymzaal te
gebruiken is.
Rapporten
Op 19 februari krijgen de leerlingen hun rapport mee. Het rapport ziet er iets anders uit dan
u bent gewend, ook de Cito normering is anders geworden. Op 11 februari is er voorlichting
geweest over de nieuwe rapporten. Nu bent u uitgenodigd om volgende week u het rapport
met de leerkacht van uw kind(eren) te bespreken. De tijden waarop u verwacht wordt voor
het gesprek, hangen op een lijst bij de diverse groepen.
Hallo Muziek
In februari is de 2e ronde gestart van de lessen waarbij de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8
weer kennismaken met een ander instrument. Net als voorgaande rondes kunnen de
kinderen “hun” instrument mee naar huis nemen om ook thuis te kunnnen oefenen. Wiij
vragen u dan wel even een contract te komen tekenen op school. Uiteraard doen alle
instrumenten aan het einde van deze periode (zomervakantie) weer terug op school. Verder
blijven alle groepen van 1 tot en met 8 doorgaan met de “Da Capo” zanglessen.
Open podium
Op de jaarkalender staat een open podium gepland. Dit gaat niet door. In plaats daarvan is
er op 10 maart afsluiting van het thema beroepen.

De ouders worden uitgenodigd om in de klassen te komen kijken naar het werk van de
leerlingen dat zij gemaakt hebben rond dit thema. Hoe laat u wordt verwacht in de diverse
klassen laten wij u in de volgende nieuwsbrief weten.
Couscous & kaas
Met 182 leerlingen en hun begeleiders reisden we in 3 bussen naar het Muziekgebouw aan
het IJ. De ontvangst was goed geregeld en na het ophangen van de jassen vonden we onze
plek in de zaal. Wat een grote zaal! Tot nieders verrassing begon de voorstelling met een
bekende van de kinderen: degene die op de oefendvd de kinderen op weg hielp met het
leren van de liedjes, was nu “live” op het podium aanwezig. Het was te merken dat iedereen
de liedjes en dansjes goed had geoefend, want er werd uit volle borst meegezongen en
meegedanst. Het was ook heel leuk dat een aantal ouders de moeite had genomen om met
het openbaar vervoer naar de voorstelling was gekomen.
Team
Esther LooijenOlij (groep 45) blijft nog een tijd met ziekteverlof. In groep 45 vervangt
Riecette Soeman op maandag, dinsdag en woensdag. Els Cornelisse is en blijft op
donderdag en vrijdag in de groep.
Marianne Weber (groep 8) blijft nog een poosje ziek. Op maandag, dinsdag en vrijdag is
Brenda Roele de leerkracht. Helaas hebben we geen geluk gehad tot nu toe met het vinden
van vervanging op woensdag en donderdag. We hopen dat daar nu verandering in komt. Op
woensdag is Bram Methorst in de groep en op donderdag Bianca van Wijk.
Kim Schneider is weer hersteld. Zij wordt in de groep ondersteund door Karin Kooijman.
Miranda de Lange heeft het onderwijs verlaten. De lessen op donderdag in groep 3 en op
vrijdag in groep 4 worden vanaf begin februari verzorgd door Chantal Sarphatie.
We bedanken Miranda voor haar grote inzet voor IKC Buikslotermeer en wensen haar veel
plezier in haar nieuwe werkkring.
Rookverbod
Sinds een aantal jaren geldt er een rookverbod in openbare gebouwen. De school is zo’n
gebouw waar niet gerookt mag worden. Heeft u zich ook weleens afgevraagd of het
speelplein ook een rookvrije zone moet worden? Een aantal ouders heeft laten weten dat
wel een goed idee te vinden. Het lijkt zo gek nog niet om temidden van alle kinderen het
roken achterwege te laten.
Dit meldden wij u begin januari. Inmiddels is duidelijk dat de overheid er ook zo over denkt.
Waarschijnlijk in 2017 komt er een verbod op roken op speelplaatsen.
Verkeer
Vrijwilligers gezocht!!
In februari en maart zijn er activiteiten voor verkeer voor de groepen 7 en 8. Daar kunnen we
vrijwilligers bij gebruiken. Wilt u mee fietsen of wandelen, geef u op bij de leerkracht van uw
kind of bij juf Claudia.
De kinderen van groep 7 doen het theoretisch verkeersexamen. Oefent u de komende
dagen nog even met uw kind? Dan gaan ze vast allemaal slagen.

Agenda:
vrijdag 19 februari
week van 22 februari
dinsdag 23 februari
zaterdag 27 februari tot en
met zondag 7 maart
donderdag 10 maart
donderdag 26 maart
dinsdag 29 maart

kinderen krijgen het rapport mee naar huis
rapportbesprekingen
theoretisch verkeersexamen groepen 7
voorjaarsvakantie
ZBO
afsluiting thema “beroepen”
studiedag alle kinderen vrij
praktisch verkeersexamen groepen 8

