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Opbrengst
De opbrengst van de afsluiting van het beroepenproject is driehonderd euro. Hiervan gaat
150 euro naar de dierenambulance. Voor de andere 150 euro zoeken we als school een
mooie bestemming. We laten u natuurlijk weten wat het wordt!
Schoolfotograaf
Aanstaande donderdag 7 april brengt de schoolfotograaf ons zijn jaarlijkse bezoek om de
kinderen op de foto te zetten. Ook de groepen worden geportretteerd.
Verkeersexamen
Op dinsdag 29 maart deden de kinderen van groep 8 mee met het praktisch
verkeersexamen.
Van de 46 kinderen die hebben meegedaan, zijn er 45 geslaagd. Van harte gefeliciteerd!
Een aantal ouders heeft enorm geholpen door een controlepost te bemannen. Mede door
uw hulp kon het examen doorgaan. Hartelijk dank daarvoor!
Fietsen naar het voortgezet onderwijs
Nu bijna alle kinderen uit groep 8 hun praktisch verkeersexamen hebben gehaald is het tijd
voor de volgende stap; fietsen naar de nieuwe school. Op 13 en 14 april is het zo ver. De
kinderen gaan op de fiets de route naar het voortgezet onderwijs verkennen. Het zou heel
fijn zijn als er ook daaraan weer ouders mee willen doen. Aanmelden kan bij meester
Gerben, juf Brenda of juf Claudia. De ouders van de leerlingen uit de groepen 8 hebben hier
apart een mail over ontvangen.
Heely’s
Deze week rolde er bijna een kind van de trap van boven naar beneden. Dat kwam door de
rolschoenen, de heely’s….. Daarom mogen ze vanaf maandag niet meer in school gebruikt
worden. Wil uw zoon of dochter toch rollend door het leven, dan mag dat op het plein. Bij de
deur worden dan de heely’s verwisseld voor gewone schoenen.
Fietsen en stepjes
Daar komen er steeds meer van. Kinderen die echt met de fiets komen omdat ze te ver van
school wonen, zetten hun fiets in de fietsenstalling. Driewielers en stepjes kunnen ook in de
fietsenstalling. Dan moeten ze wel op slot. In school is er geen plaats voor. Bedenkt u dus
van te voren wat u met de fietsjes en de stepjes gaat doen.
Buikslotermeer ‘s got talent

Op 22 april is het weer zo ver!
Buiklslotermeer ‘s got talent dag! Op dit moment zijn in alle groepen de voorrondes van start
gegaan. Er wordt al druk geoefend in de diverse groepen. In de week van 11 april worden de
finalisten bekend die op 22 april in de gymzaal in de finaleronde mogen optreden. Uit de
groepen 6, 7 en 8 zijn 2 leerlingen die in de leerlingenraad zitten. Zij worden erg betrokken
bij de organisatie. Van hen komt het idee om “Skiandry” te betrekken. Deze club biedt met
“Binnen-Buiten-Spelen” activiteiten aan op donderdagmiddag na schooltijd. We moeten nog
even afwachten of het gaat lukken. Thuis kunt u uw kind(eren) natuurlijk ook helpen met het
oefenen en misschien wel met het uitzoeken van een mooie outfit. Het is de bedoeling dat
het net zo’n spetterend feest wordt als vorig jaar.
Terugblik kunstschooldag
Op 18 maart werd Amsterdam overspoeld door 8e groepers en hun begeleiders die zich van
de ene voorstelling naar het volgende museum verplaatsten. Kris-kras door Amsterdam met
het openbaar vervoer. Optredens van een rapper in Paradiso, slagwerk in een zaal in Oost,
de muziekkapel in Muziekschool Noord, moderne dans in een oude fabriekshal en nog
meer. Ook werden er musea bezocht. Voor veel kinderen was het een kennismaking met
een museum of een theater. Natuurlijk is de ene voorstelling leuker dan de andere, maar
over het algemeen vond iedereen het een hele leuke dag.
Vrijwillige ouderbijdrage
Helaas moeten we vaststellen dat het met de betaling van deze vrijwillige bijdrage niet echt
vlot gaat. Het zou toch jammer zijn als er in de toekomst geen sinterklaasfeest of
paasontbijt meer is, of dat de schoolreisjes niet door kunnen gaan omdat er geen geld voor
is. Wij willen u nadrukkelijk verzoeken de bijdrage alsnog te betalen. Vindt u het financieel
lastig om de bijdrage te betalen, dan kunnen wij altijd samen met u naar een oplossing
zoeken.
Buiktuin
Op 12 en 19 april brengen de kleuters een bezoek aan de Buiktuin. Tuba gaat als eerste op
12 april, gevolgd door Kim. Op 19 april sluit Janneke de rij. De heen en terugreis worden
lopend afgelegd. Bent u in de gelegenheid om als extra begeleiding mee te gaan, laat het
weten aan de leerkracht van uw kind.
Team
Afgelopen week waren er veel zieken op school, zowel kinderen als collega’s. Er zijn op dit
moment geen vervangers meer beschikbaar. Het was daarom onvermijdelijk een aantal
keren een groep te verdelen.
Esther Looijen is nog ziek. Ze is af en toe even op school. Riecette Soesman blijft haar
vervangen in de groep.
Marianne Weber is nog ziek. Helaas is er geen vervanger beschikbaar op de woensdag. De
kinderen worden verdeeld en komen steeds woensdag bij dezelfde leerkracht in de groep.
Op maandag, dinsdag en vrijdag is Brenda Roele in de groep. Op donderdag is Bianca van
Wijk de leerkracht.
Met Yvonne van der Meulen gaat het steeds beter. Afgelopen week heeft zij voor het eerst
weer als de juf voor groep 6 gestaan. Yvonne komt steeds vaker in de groep. Nadine
Tjeerdsma blijft de leerkracht van groep 6.

Agenda
Donderdag 7 april:
Dinsdag 12 april:
Woensdag 13 april:
Dinsdag 19 april t/m
Donderdag 21 april
Dinsdag 19 april:
Vrijdag 22 april:

schoolfotograaf
bezoek Buiktiun door groepen 1 / 2 A en B
fietsen naar het voortgezet onderwijs
Cito eindtoets voor de groepen 8.
bezoek Buiktuin door groep 1 / 2 C
BSM ‘s got talent

