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Afsluiting Hallo Muziek
Het einde van het schooljaar komt snel dichterbij. Dat betekent dat ook de lessen van Hallo
Muziek ook bijna afgelopen zijn. Natuurlijk willen alle kinderen laten horen wat ze het laatste half
jaar geleerd hebben. Voor de onderbouw zijn er “openbare” Da Capo lessen. deze vinden in de
groep plaats. Hieronder vindt u datum en tijd:
Groep 4
Woensdag 1 juni
12:30
Mirjam
Groep 4-5
Woensdag 1 juni
13:15
Mirjam
Groep 1-2 A
Maandag 6 juni
12:30
Mirjam
Groep 1-2 B
Maandag 6 juni
13:30
Mirjam
De groepen 1 / 2 C en 3 zijn later aan de beurt.
Op 13 juni is de afsluiting van de instrumentale lessen. Net als de voorgaande presentaties laten
de leerlingen uit de groepen 4/5, 5, 6 en 7 horen wat ze de afgelopen tijd geleerd hebben op hun
instrument. De afsluiting vindt plaats in de grote gymzaal. We starten om 13.00 uur en uiteraard
is iedereen uiterlijk 14.15 uur klaar, zodat u samen met uw kind(eren) naar huis kunt. Want u
bent natuurlijk bij alle activiteiten van harte welkom.
Sportdag
Op dinsdag 7 juni vindt de sportdag voor de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 plaats. Hierbij is de
hulp van ouders hard nodig. Als u tijd en zin heeft, wordt u uitgenodigd om zich aan te melden.
Dat hoeft niet persé in de groep van uw kind, maar mag ook in andere groepen. Om de sportdag
een succes te laten worden, is er veel hulp nodig.
Spelinloop
Op donderdag 9 juni zijn de ouders van de leerlingen uit de groepen 1 en 2 welkom in de klas
om met hun zoon of dochter mee te spelen. Na een half uur gaan de ouders met Soumaya naar
de ouderkamer. Daar wordt dieper op het spel en de benodigde materialen ingegaan.
Artis
Op 26 mei gaan de kinderen uit de groepen 1 en 2 naar Artis. Ook hier zijn ouders als
begeleiding nodig. Geeft u zich op ij de leerkracht van uw kind!
Eind juni gaan ook de groepen 3 en 4/5 naar Artis. U kunt zich al aanmelden bij de leerkracht.

Groep 8
De eindtoets van Cito zit erop! Nu moeten we wachten op de uitslag. Ondertussen gaan de
voorbereidingen voor de musical van start.

Te laat komen
Eens in de zoveel tijd blijkt het nodig te zijn om de aandacht te vestigen op het op tijd komen. De
laatste tijd gebeurt het regelmatig (te vaak) dat er kinderen net na de bel de klas binnen komen.
Dat is storend voor de les. Verslapen kan altijd een keer gebeuren, dan kom je echt te laat.
Twee minuten na de bel is geen verslapen, maar meer een kwestie van doorlopen naar school.
Fruit
Het project schoolfruit is afgelopen. Dat betekent dat u zelf weer fruit mee moet geven. De
afspraak op school is dat de pauzehap in de ochtend bestaat uit fruit en water. Ook de
lunchafspraken verwateren enigszins; de croissants zijn in opmars. Voor de lunch is de afspraak
(bruin) brood of een andere gezonde hap, met als drinken water of een sapje.
Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van Jump In.
Jaarvergasring
Woensdag 25 mei om 13.00 uur wordt u verwacht in de schoolzaal voor de jaarvergadering van
de ouderraad.
Schoolgids
In de vorige nieuwsbrief konden we u melden dat de schoolgids is opgefrist. U kunt de
schoolgids vinden op de website van de school www.ikcbuikslotermeer.nl
Bij Jolanda van de administratie kunt u een geprint exemplaar ophalen.
Team
Helaas blijven we kampen met zieke leerkrachten waarvoor geen vervanging beschikbaar is.
Esther Looijen komt dit schooljaar nog niet terug op school. Riecette Soesman blijft tot de zomer
in groep 4-5 op maandag, dinsdag en woensdag.
Yvonne van der Meulen is bijna hersteld. Zij is weer op school op woensdag, donderdag en
vrijdag. Samen met Nadine Tjeerdsma heeft zij de zorg voor groep 6. Yvonne en Nadine zijn
afwisselend in de groep en werken daarnaast met kleine groepjes kinderen.
Marianne Weber komt dit schooljaar niet terug. Brenda van der Moolen blijft tot de zomer op
maandag, dinsdag en vrijdag in groep 8. Na veel verschillende invallers in groep 8 is er op dit
moment geen invaller beschikbaar voor de woensdag en de donderdag. De kinderen worden
verdeeld over groep 5, 6, 7 en de andere groep 8. Zij krijgen van Brenda instructie en verwerken
deze instructie op de dagen dat zij in een andere groep zijn. Op donderdag geeft Bianca van
Wijk alle kinderen van groep 8 nadere instructie in kleine groepjes.
Agenda:
woensdag 25 mei
donderdag 26 mei
woensdag 1 juni
maandag 6 juni
dinsdag 7 juni
donderdag 9 juni
maandag 13 juni

jaarvergadering ouderraad
groepen 1 en 2 naar Artis
open lessen Da Capo in groepen 4 en 4/5
open lessen Da Capo in groepen 1 / 2 A en B
sportdag voor de groepen 1 t/m 4
spelinloop groepen 1 / 2 A, B en C
afsluiting instrumentale lessen in de gymzaal

