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Koningsfeest
Vrijdag 22 april hebben we met de hele school een geweldig koningsfeest gevierd. De dag
begon voor iedereen met een lekker ontbijtje in de eigen groep. In de gymzaal was de finale
van de talentenjacht met verrassende winnaars uit de onder en de bovenbouw! De dag werd
afgesloten op het plein met een voorstelling door de winnaars. Ook was er een spetterend
optreden van de band van juf Manon.
Vrijwillige ouderbijdrage
Ieder schooljaar vraagt de ouderraad aan alle ouders een vrijwillige bijdrage. De hoogte van
de bijdrage is voor de groepen één tot en met zeven, 55 euro per kind per jaar. (Voor groep
8 is de bijdrage hoger omdat de kinderen op meerdaags schoolreisje gaan.) De helft van
deze bijdrage is voor het schoolreisje. Van de andere helft worden allerlei zaken betaald
waarvoor de overheid de school geen subsidie geeft. Dit zijn het sinterklaas cadeautje, de
kerstmaaltijd, het paasontbijt, het uitstapje naar Artis et cetera.
Als alle ouders meedoen en de vrijwillige ouderbijdrage jaarlijks betalen kunnen we ook in
de toekomst allerlei leuke extra dingen blijven doen. Het afgelopen jaar is er helaas door een
aantal ouders niet meegedaan. Hierdoor is een tekort ontstaan van 1052 euro. Dit betekent
dat we moeten gaan schrappen in de activiteiten.
Er is niet door iedere ouder voor het schoolreisje betaald. Er is een tekort ontstaan van 1307
euro. Mochten er ouders zijn die alsnog gaan betalen, graag!
Als er niet meer geld binnenkomt moeten we overwegen om niet meer op schoolreisje te
gaan.
Schoolvoetbal
Het is het jongensteam helaas niet gelukt om de finale voor het Amsterdams
kampioenschap te bereiken. Maar….. ze zijn wel vierde geworden! Goed zo jongens! Een
geweldige prestatie!
Verkeer
De kinderen van groep 8 hebben de afgelopen week gefietst naar het voortgezet onderwijs.
Het deelnemen aan deze activiteit was alleen mogelijk door de hulp van een heleboel
ouders! Heel hartelijk dank voor jullie hulp verkeersouders!!

Schoolgids
Na de zomervakantie heeft u van ons de bijlage bij de schoolgids voor schooljaar 20152016
gekregen. In deze bijlage staan allemaal belangrijke schoolzaken zoals de vakanties, welke
juf of meester in welke klas is en de klachtenregeling.
De schoolgids wordt niet ieder jaar, maar één keer per vier jaar vernieuwd. Deze vernieuwde
schoolgids kunt u vinden op de website van de school w
ww.ikcbuikslotermeer
onder het
kopje “de school”. Ook vindt u hier het schoolplan.
Wijsneus
Op 15 mei gaan de naschoolse activiteiten van start. U kunt uw kind nog opgeven. Dit doet u
direct na de vakantie bij de leerkracht van uw kind. Er is theater voor groep 1 en 2. Groep 3
en 4 kunnen meedoen met animatie. Voor groep 5 en 6 is er “natuurtalenten””. Voor groep 7
en 8 is er “bouw je eigen stad”.

Vakantierooster
Het vakantierooster voor de kinderen voor schooljaar 20162017 is bekend. U treft het hierbij
aan.
De losse vrije dagen, studiedagen voor het team, zijn op dit moment nog niet bekend.
Hierover hoort u vóór de zomervakantie meer.
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Fruit
De afgelopen maanden hebben we iedere week voor drie dagen fruit gekregen van de
overheid. Dit was in het kader van een campagne om kinderen gezond te laten eten. De
kinderen hebben worteltjes, peren, appels, kiwi’s en nog meer geproefd. Nu is het weer aan
u als ouder om de kinderen iedere dag een stukje fruit mee te geven.
Team
Marianne Weber is nog steeds ziek. Brenda Roele is op maandag, dinsdag en donderdag in
de groep. We zijn steeds weer op zoek naar een invaller voor de woensdag en de
donderdag.
Esther Olij is weer een uurtje per week op school. Haar werkzaamheden in de klas worden
opgevangen door Riecette Soesman.

Yvonne van der Meulen is weer drie dagen per week op school. Ze neemt regelmatig de
lessen over in groep 6 van Nadine Tjeerdsma. Nadine werkt dan met een klein groepje
kinderen.
Agenda
zaterdag 23 april tot en met zondag 8 mei
mei vakantie
maandag 17 mei
pinksteren
maandag 22 mei
start toetsweken
dinsdag 7 juni
sportdag groep 1 tot en met 4
woensdag 15 juni
studiedag, alle kinderen vrij
dinsdag 21 juni
sportdag groep 5 tot en met 8
vrijdag 24 juni
rapporten mee naar huis
week van 27 juni
rapportgesprekken
donderdag 14 juli
start zomervakantie

