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Nieuw jaar
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2016. Wij willen graag beginnen met onze beste wensen
over te brengen aan iedereen die op wat voor manier dan ook aan de Buikslotermeer
verbonden is. Laten wij er met elkaar een mooi jaar van maken.
Facebook
Om op onze altijd in beweging zijnde facebookpagina te komen en daar de foto’s te
bekijken van alle leuke dingen die er op school gebeuren. moet u naar een nieuw adres.
Dit adres is: 
facebook ikc buikslotermeer
Gymzaal
De kachel in de gymzaal is nog steeds stuk. Inmiddels heeft de gemeente een nieuwe
verwarming besteld, maar het duurt nog weken voordat deze geplaatst kan worden.
Gelukkig is er sinds afgelopen week een noodvoorziening. Er is een warme lucht kanon
geplaatst zodat de gymzaal weer 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 1
1 februari
bent u om 8.45
uur welkom op school. Jacqueline en Floor zullen dan een en ander toelichten.
Groepen 8
Voor de leerlingen uit de groepen 8 breekt de eindfase van hun basisschoolloopbaan aan.
Komende weken vinden de adviesgesprekken plaats. Hiervoor ontvangen de ouders een
uitnodiging. De Cito eindtoets is naar een later moment in het jaar verplaatst. Maar het eind
van het jaar blijft natuurlijk het daverende optreden van de schoolverlaters.
Hallo Muziek
De eerste ronde van de muzieklessen in dit schooljaar zit er bijna op. Tijd voor de afsluiting
van de diverse lessen waarbij de ouders welkom zijn om te genieten van de kunsten van
hun kind(eren). Komende week kunnen de ouders op dinsdag 12 januari de “Da Capo
lessen” bijwonen.

Het rooster is als volgt:

8.30  9.00 uur 1 / 2A
9.00  9.30 uur 1 / 2 B
9.30  10.00 uur 1 / 2 C
10.0010.45 uur 3
10.4511.30 uur 4
12.0012.45 uur 4 / 5
De presentaties met de instrumenten vinden plaats op maandag 18 januari.
Om 9.30 uur laten de groepen 4 / 5 en 5 / 6 horen wat zij hebben geleerd.
Om 11.00 uur doen de beide groepen 7 dat.
In februari start de 2e ronde van de lessen waarbij de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 weer
gaan kennismaken met een ander instrument.
Couscous & kaas
Dit is de naam van de muzikale voorstelling die de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 gaan
bezoeken op 8 februari. De voorstelling vindt plaats in het Muziekgebouw aan het IJ. Vanaf
komende week starten de voorbereidende lessen in de klassen. Omdat onze school
meedoet aan het Hallo Muziek project, mogen wij gratis van deze voorstelling genieten. Alle
ouders zijn van harte welkom in het Muziekgebouw om de voorstelling bij te wonen. Voor de
leerlingen en hun begeleiders is het vervoer van en naar het Muziekgebouw geregeld.
Ouders moeten zelf vervoer regelen of met het openbaar vervoer reizen.
Team
Marianne Weber (groep 8) blijft nog een poosje ziek. Op maandag, dinsdag en vrijdag is
Brenda Roele de leerkracht. Op woensdag en donderdag is Chantal Sarphatie in de groep.
Esther LooijenOlij is ook nog een tijd met ziekteverlof. Els Cornelisse is vaker in het begin
van de week in de groep, zij is er ook op donderdag en vrijdag. Op maandag, dinsdag en
woensdag kan er ook regelmatig een vervanger van de Brede Selectie in de klas zijn.
Kim Schneider is weer regelmatig op school. Zolang zij niet helemaal is hersteld is, is
Miranda de Lange in de groep. Miranda kan daarom niet op vrijdag in groep 4 zijn. Deze
week is er een vervanger van de Brede selectie in de groep.
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.

Agenda:
dinsdag 12 januari
dinsdag 12 januari
maandag 18 januari
dinsdag 19 januari
maandag 8 februari
donderdag 11 februari

Da Capo lessen voor ouders van de groepen 1, 2, 3 en 4
adviesgesprekken leerlingen groep 8 Gerben Tichelaar
presentatie muziek voor de ouders van de groepen 5 ,6 en 7
adviesgesprekken leerlingen groep 8 Brenda Roele
Couscous & kaas
voorlichting over rapporten en Cito normering

vrijdag 19 februari
week van 22 februari

kinderen krijgen het rapport mee naar huis
rapportbesprekingen

