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Pensioen
Na 42 jaar in het onderwijs zit mijn “taak” erop. Na de zomervakantie zal ik niet meer terug
keren op de Buikslotermeer. 42 Jaar geleden begon ik als gymjuf aan mijn carrière. Na de
gymtijd volgde er een aantal jaren voor diverse groepen en tenslotte maakte ik als adjunct
directeur deel uit van de directie.
Ik kan terug zien op een loopbaan waaraan ik ongelooflijk veel plezier heb beleefd. Van de
kinderen heb ik altijd genoten, de ouders draag ik een warm hart toe en met de collega’s
hebben we een prachtige school neergezet.
De laatste 3 jaar waren echter zeer hectisch: met het plotselinge vertrek van de toenmalige
directeur, de wisseling in het bestuur en de komst van de Vrije School kwam de
Buikslotermeer in zeer woelig water terecht. Dit heeft zeker een rol gespeeld bij het nemen
van mijn besluit. Ik ben er van overtuigd dat de school de komende tijd in rustiger vaarwater
terecht zal komen, zodat iedereen zich weer als “een vis in het water” kan voelen.
Marion Zwart
Inspectie
Maandag 20 en dinsdag 21 juni is de inspectie op de Buikslotermeerschool geweest. De
inspecteur heeft gekeken in een aantal klassen. Tijdens het bezoek heeft zij gepraat met
kinderen van de leerlingenraad. Een vertegenwoordiging van ouders heeft ook met de
inspecteur gesproken.
Het oordeel van de inspectie kan zeer zwak, zwak of voldoende zijn. Het oordeel over de
Buikslotermeerschool is voldoende.
Na de zomervakantie komt het rapport van de inspectie over het bezoek. Uiteraard nodigen
wij u dan uit om dit te bespreken.
Rapporten
Vrijdag 24 juni gaan de rapporten mee naar huis. Volgende week zijn de
rapportbesprekingen. U kunt intekenen voor het rapportgesprek op de lijst bij het lokaal van
uw kind(eren).
De ouders van de kinderen in groep 7 bespreken met de leerkracht het pre advies voor het
voortgezet onderwijs. Dit is voor de groep van Femke Looijen en Bianca van Wijk op
woensdag 29 juni en voor de groep van Claudia Tsai-A-Woen op donderdag 30 juni. U
ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Groep 8 krijgt het rapport gelijk met het getuigschrift tijdens de afscheidsavond op dinsdag
12 juli.

Fruit(sap)
In het kader van Jump In is op school de afspraak gemaakt dat het pauzehapje in de
ochtend uit fruit en water bestaat. Over het algemeen lukt het iedereen om zich goed aan
deze afspraak te houden.
De laatste tijd zien we jammer genoeg steeds meer fruit-drankjes verschijnen. Dit is niet de
bedoeling. In een pakje “fruit to go” zit toch wel 14 gram toegevoegde suiker. Ook al staat dit
in de kleine lettertjes, het maakt het gehalte niet minder. Daarom verzoeken wij u dringend
om echt fruit mee te geven. Dit past prima in de Jump In fruitdoos die alle leerlingen hebben
gekregen.
Hallo Muziek
Na de eind-presentatie vorige week, waar alle instrumenten aan bod kwamen, zit het
“muziekjaar” er op. Het was goed om te zien dat er veel ouders naar de gymzaal waren
gekomen om te zien en te horen wat hun kinderen geleerd hebben op de diverse
instrumenten. Ook wat zang betreft, is goed te horen dat er les gegeven wordt door
professionele muzikanten: er wordt echt gezongen. En dat de Buikslotermeer een feestje
kan vieren, dat wisten we al. Dat lieten alle kinderen aan het eind van de presentatie goed
zien.
Een aantal leerlingen heeft het afgelopen half jaar een instrument mee naar huis gehad.
Het is de bedoeling dat deze instrumenten vanaf nu, maar vóór 1 juli op school ingeleverd
worden. Na de zomervakantie start de volgende ronde.
Afscheid groep 8
Voor onze leerlingen uit de beide groepen 8 nadert het einde van hun “basisschool-carrière”
met rasse schreden. Er wordt hard aan de musical gewerkt. Op dinsdag 12 juli gaan zij het
resultaat laten zien. Ouders van groep 8 krijgen daar apart bericht over.
Vrijwillige ouderbijdrage
Een paar weken geleden heeft u de brief van de ouderraad ontvangen waarin de vrijwillige
ouderbijdrage voor het komende schooljaar staat vermeld. De vrijwillige ouderbijdrage voor
schooljaar 2016-2017 is € 55,00. U kunt vanaf dit moment uw betaling voldoen. Dit kan via
een giro-overschrijving of een pin-betaling op school. Pinnen kan niet op woensdag omdat
Jolanda (administratie) dan niet aanwezig is.
De termijn voor korting (€ 5,00) die bij betaling voor 1 september verrekend mag worden, is
verlengd naar 5 oktober.
Thema’s
Na de zomervakantie gaan wij op de Buikslotermeer werken met thema’s. Tussen iedere
vakantie in komt er een thema aan de orde. In een thema zijn aardrijkskunde, geschiedenis,
biologie, natuurkunde, techniek en burgerschapskunde verwerkt. Soms iets meer
geschiedenis, soms iets meer biologie etcetera.
Het eerste thema waar wij met de hele school aan gaan werken is “dit ben ik”.
Team
Nog steeds zijn er veel zieken. Helaas zijn er geen vervangers genoeg. Daarom moeten we
regelmatig een groep kinderen over de andere groepen verdelen.
Zomerschool Choco ondernemers - duurzaam ondernemen in Amsterdam Noord.

Fawaka Nederland organiseert in samenwerking met IKC Buikslotermeerschool een
onvergetelijke en leerzame zomerschool. Een groep kinderen gaat de uitdaging aan om
fictief een bedrijfje te starten en hun eigen duurzame chocolademerk te ontwikkelen. Ze
leren daarbij van alles over duurzaam ondernemen.
Programma vol inspiratie:
• Van cacoavrucht tot reep
• Workshops door professionals over marketing en jezelf presenteren
• Geleid door didactisch opgeleide professional
• Heerlijke eerlijke chocolademarkt: Feestelijk eindevent waar kinderen hun duurzame
chocolademerk aan het publiek tonen
• En veel meer!
WAAR & WANNEER
Datum: 26 – 30 juli 2016
Lokatie: IKC Buikslotermeer
Leeftijd: 10-12 jaar
Deelname: kosteloos
BEPERKT AANTAL PLAATSEN BESCHIKBAAR
Aanmelden via Aukje Ypma aukje@fawakanederland.nl/ 06 440 14 365

Agenda
vrijdag 24 juni
week van 27 juni
dinsdag 12 juli
donderdag 14 juli
maandag 29 augustus
vrijdag 9 september

rapporten mee naar huis
rapportgesprekken
afscheidsavond groepen 8
laatste schooldag vanaf kwart over twee vakantie
half negen start van het nieuwe schooljaar
afscheid Marion Zwart

