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“Wat wil ik later worden”
De afgelopen weken is er in alle klassen aan hetzelfde thema gewerkt “wat wil ik later worden”. De
kleuters hebben over alle beroepen in het restaurant gewerkt, groep 8 besteedde aandacht aan
werken in de reclame en groep 6 werkte over de hotelwereld.
Op 10 maart is groep 6 naar NH Amsterdam Noord geweest. De kinderen werden ontvangen als
echte gasten en rondgeleid en mochten een echt kijkje nemen achter de schermen in het hotel, in
de keuken, de ontbijtzaal, de technische ruimte en in een hotelkamer.
De directeur van het hotel zag heel veel toekomstige werknemers in de leergierige kinderen van
groep 6. Ze kregen een groot compliment over de etiketten die de leerlingen al kenden en wat ze
allemaal al wisten over het werken in het hotel. Het was een leerzame dag.
NH heel erg bedankt voor de gastvrijheid namens groep 6 van IKC Buikslotermeer.
Op donderdag 10 maart konden de ouders naar school komen om te kijken hoe de kinderen in de
groepen gewerkt hebben aan dit thema.
Ook was er gelegenheid om eigen werk van de kinderen te kopen. De opbrengst bedroeg €
265,50. Tot vandaag was er nog gelegenheid om het werkje van uw kind te kopen. De opbrengst
van deze week moet nog opgeteld worden bij bovengenoemd bedrag. Een deel van de opbrengst
gaat naar de dierenambulance en een deel wordt besteed aan buitenspeelgoed. We houden u op
de hoogte.
Reclamefilm
In het kader van “wat wil ik later worden” hebben Shirin en Lena een reclamefilm voor onze school
gemaakt. Inmiddels op facebook (facebook ikcbuikslotermeer) een groot succes, al 759 keer
bekeken. Ook op onze website kunt u het filmpje bekijken www.ikcbuikslotermeer.nl
Paasontbijt
Het paasontbijt staat weer voor de deur en wel op woensdag 23 maart. Maandag of dinsdag
moeten alle leerlingen bord, bestek en een beker meenemen naar school. Deze komen weer
onafgewassen terug naar huis. Ontbijten doe je natuurlijk in je pyjama als je in groep 1 t/m 4 zit. De
oudere leerlingen komen op hun “paasbest”. Misschien heeft de paashaas ook dit jaar tijd om een
bezoek aan onze school te brengen. Het ontbijt wordt betaald door de ouderraad.
Schoolvoetbal
Afgelopen woensdag hebben onze meiden de aftrap gegeven voor het schoolvoetbaltoernooi. Zij
moesten 2 wedstrijden spelen, waarvan zij er een gelijk speelden met 0-0 en de tweede wonnen
met maar liefst 5-0. Jolanda en oud collega Kees vervulden de rol van enthousiaste begeleiders en
dat heeft ongetwijfeld bijgedragen aan dit mooie resultaat. Nu maar hopen dat het in de volgende
ronde(s) ook zo goed zal verlopen. Het jongensteam staat inmiddels te trappelen om de voetbalwei
in te gaan.
Korthagenhuis
Het is inmiddels een goede gewoonte dat leerlingen van school een bezoek brengen aan de
bewoners van het Korthagenhuis. Natuurlijk vindt er tijdens dit bezoek een activiteit plaats in het
kader van Pasen. Het bezoek van de kinderen wordt door de bewoners altijd bijzonder

gewaardeerd. Als “beloning” krijgen de kinderen een pakket mee naar huis dat zij geven aan een
(al dan niet eenzame) bekende oudere in hun buurt. Maandag de 21e gaan de leerlingen van
groep 4/5 hiervoor op stap met juf Riecette.
Kunstschooldag
De leerlingen uit de groepen 8 hebben cultuur opgesnoven tijdens de Kunstschooldag. Tijdens de
kunstschooldag zijn er veel theaters en musea speciaal geopend voor leerlingen uit de groepen 8
in Amsterdam. Uit dit aanbod worden 3 activiteiten aan de kinderen aangeboden. Er wordt kriskras
door de stad gereisd met het openbaar vervoer naar de voorstellingen.
Eieren versieren
Dinsdag 22 maart zijn de ouders van de leerlingen uit de groepen 1 / 2 welkom om mee te helpen
met het versieren van de (paas)eieren. Bij de start van de lesdag kunt u in het lokaal blijven. Het
enige dat u nodig heeft is fantasie en goede zin om er iets leuks van te maken. Voor de benodigde
materialen zorgt de school.
Overstap voortgezet onderwijs
Voor de leerlingen uit groep 8 begint het nu spannend te worden. Vrijdag 18 maart sluit de
aanmeldingstermijn voor de school waar ze het liefst naar toe willen. Op 7 april wordt bekend of
iedereen een plekje op zijn of haar voorkeursschool heeft gekregen. Daarna staat in april de
eindtoets op het programma. Deze toets is niet leidend. Dat is het advies van de basisschool. De
toets dient als 2e gegeven.
Praktisch verkeersexamen groepen 8
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u belangrijke informatie over het praktisch verkeersexamen, “het
fietsexamen” dat op dinsdag 29 maart plaats zal vinden.

Agenda
maandag 21 maart
dinsdag 22 maart
woensdag 23 maart
donderdag 24 maart
vrijdag 25 maart t/m
maandag 28 maart
dinsdag 29 maart

groep 4 / 5 naar het Korthagenhuis
eieren versieren in de groepen 1 / 2
paasontbijt
studiedag alle kinderen vrij
paasvakantie
praktisch verkeersexamen groepen 8

