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NIEUWSBRIEF 19
13 juli 2016
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van IKC Buikslotermeer schooljaar 20152016.
Dit schooljaar was het laatste jaar van de 42 jaar die Marion Zwart in het onderwijs heeft gewerkt. Aan
het begin van de zomervakantie gaat Marion met pensioen. Het Amsterdamse onderwijs en met name
de Buikslotermeer gaan Marion heel erg missen. Marion heel veel dank voor je grote inzet al die jaren.
Op 9 september nemen we van kwart over twee tot kwart voor vier met alle ouders afscheid van Marion.
Dit schooljaar waren er heel veel zieken. Helaas was er heel vaak geen vervanging beschikbaar. Op dit
moment is gelukkig duidelijk dat Yvonne van der Meulen en Esther Looijen na de vakantie weer zijn
hersteld.
Aan het eind van het schooljaar zijn we bezocht door de inspectie. We zijn beoordeeld als voldoende.
De school valt onder het basis arrangement. Dat betekent dat de inspectie over vier jaar terug komt voor
het volgende onderzoek. Na de vakantie nodigen we u uit om het rapport te bespreken.
Na de vakantie veranderen er een aantal dingen op de Buikslotermeer.
Yvonne van der Meulen wordt verantwoordelijk voor alles dat met taal te maken heeft. Ilona de Wolff
wordt de verantwoordelijke voor alles rondom rekenen. Bianca van Wijk gaat zich bezig houden met
cultuur, thematisch werken en Hallo Muziek. Yvonne Stenzler vervangt mij als ik op vrijdag niet op
school ben.
Na de vakantie gaan we thematisch werken. Twee keer per jaar is er een schoolbreed thema. Hieraan
werken alle groepen van de peuters tot en met groep 8. Na de zomer is dat het thema “dit ben ik”. Na de
kerst is het thema “kunst”. In de thema’s komen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en
natuur en techniek aan de orde. Uiteraard hoort u in de nieuwsbrieven over het werken met thema’s.
ook na de vakantie starten we ook in groep 4 tot en met 8 met een nieuwe methode voor voortgezet
lezen “Station Zuid”.
De Vrije School blijft nog een aantal maanden te gast in ons gebouw. In de loop van 2017 verhuizen zij
naar hun eigen schoolgebouw.
Een heel fijne vakantie, mede namens iedereen die betrokken is bij de Buikslotermeer!
Jacqueline Wetter

Dank
Dank aan alle ouders die zoveel begrip hebben opgebracht als de kinderen weer moesten worden
verdeeld. Dank aan alle ouders die er voor hebben gezorgd dat we een gezonde lunch, een high tea,
een kerstdiner konden houden met de kinderen. Dank aan de ouders die zorgen voor de ouderraad, de
medenzeggenschaps raad en de verkeersouders. Ook veel dank aan de bibliotheekouders. En uiteraard
ook veel dank voor de ouders die er iedere dag weer voor zorgen dat de kinderen kunnen overblijven.
Ouderraad
Bij deze willen wij u er op wijzen dat er weer plaatsen vrij zijn in de ouderraad.
Denkt u niet bij voorbaat : Oh nee dat neemt veel te veel tijd in beslag, dat wil ik niet.

Maar komt u gewoon eens langs op een vergadering en denk samen met het team mee over het wel en
wee van de school.
(Zo'n vergadering duurt tot maximaal anderhalf uur en is er 6 keer per jaar.)
Een leuke bijkomstigheid is de betrokkenheid bij de evenementen, bijvoorbeeld het sinterklaasfeest,
kerstfeest, afscheid groep 8, Pasen, Sint Maarten en ga zo maar door. U maakt dit dan van heel dichtbij
mee.
Wij hopen op uw medewerking want uw ideeën en opmerkingen zijn zo belangrijk dat ze verder dan het
schoolplein moeten komen, die moeten de school in.
Zonder uw hulp gaat het ons niet lukken om al deze feesten door te laten gaan.
Aanmelden kan bij Jolanda Louwris van de administratie of bij Wendy Ernestus moeder van Zenzi en
Daley, groep 3.
Met vriendelijke groeten namens de ouderraad.

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.
Tandarts
Direct na de zomervakantie, op 29 augustus komt de tandarts weer op school. Ook dit keer wordt er een
port a cabin voor de school geplaatst. Alleen kinderen waarvoor de ouders teoestemming hebben
gegeven worden behandeld door de school tandarts.
Vakanties en vrije dagen
studiedagen
maandag 3 oktober en dinsdag 4 oktober
herfstvakantie
15102016

23102016
studiedagen
woensdag 7 december en donderdag 8 december
studiedag
vrijdag 23 december
kerstvakantie
24122016

08012017
studiedagen
maandag 30 januari en dinsdag 31 januari
voorjaarsvakantie
18022017

26022017
studiedag
donderdag 13 april
Pasen
14042017

17042017
meivakantie
22042017
07052017
studiedag
vrijdag 2 juni
Hemelvaart
25052017

28052017
Pinksteren
05062017
studiedag
maandag 26 juni en dinsdag 27 juni
studiedag
vrijdag 21 juli
zomervakantie
22072017

03092017
Team
Afgelopen weken waren er weer 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.
Na de zomervakantie is Esther Looijen weer hersteld, zij is dan weer werkzaam als leerkracht.
Ook Yvonne van der Meulen is na de vakantie weer hersteld, zij werkt gedeeltelijk als leerkracht en
gedeeltelijk als taal verantwoordelijke.

Marianne Weber is nog ziek. Na de zomervakantie kan zij nog niet starten. Haar taken als leerkracht
worden op maandag, dinsdag en woensdag en donderdag waargenomen door Karin Kooijman.
Floor Schmidt is ook na de vakantie nog ziek. Haar taken als intern begeleider worden voor één dag per
week waargenomen door Manon Bras.
Na de zomervakantie gaan we verder zonder Marion Zwart, alle andere leerkrachten blijven verbonden
aan de school.

Agenda
Vrijdag 15 juni
Maandag 29 augustus
Vrijdag 9 september

eerste dag van de zomervakantie
start van het nieuwe schooljaar
afscheid Marion Zwart

Leerkrachten
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1/2 A

Kim
Schneider

Kim
Schneider

Els Cornelisse

Kim Schneider

Kim Schneider

1/2B

Femke
Looijen

Femke
Looijen

Femke
Looijen

Femke Looijen

Els Cornelisse

1/2C

Janneke
Zetzema

Janneke
Zetzema

Brigitte
Monden

Brigitte Monden

Brigitte
Monden

3

Tuba Cilek

Els
Cornelisse

Tuba Cilek

Tuba Cilek

Tuba Cilek

3

Manon Bras

Manon Bras

Manon Bras

Els Cornelisse

Manon Bras

4

Marianne
Weber/
Karin
Kooijman

Nadine
Tjeerdsma/
Karin
Kooijman

Marianne
Weber/
Karin
Kooijman

Marianne
Weber/
vervanger

Marianne
Weber/
vervanger

5

Soemintra
Jaglal

Soemintra
Jaglal

Esther Looijen

Soemintra
Jaglal

Soemintra
Jaglal

5/6

Bianca van
Wijk

Bianca van
Wijk

Ilona de Wolff

Ilona de Wolf

Ilona de Wolf

6

Esther
Looijen

Esther
Looijen

Nicolette
Stammeshaus

Nicolette
Stammeshaus

Nicolette
Stammeshaus

7

Gerben
Tichelaar

Gerben
Tichelaar

Gerben
Tichelaar

Yvonne van der
Meulen

Gerben
Tichelaar

8

Brenda Roele

Brenda Roele

Brenda Roele

Nadine
Tjeerdsma

Nadine
Tjeerdsma

8

Claudia
TsaiAWoen

Claudia
TsaiAWoen

Nadine
Tjeerdsma

Claudia
TsaiAWoen

Claudia
TsaiAWoen

Overig
maandag

dinsdag

woensdag

administratie

Jolanda
Louwris

Jolanda
Louwris

Jolanda
Louwris

assistente
kleuters

Thea de Haan

Thea de Haan

conciërge

Rob van Veen

Rob van Veen
Floor Schmidt
Manon Bras

interne
begeleiding
gym

Linda Hoytink

vrijdag
Jolanda
Louwris

Thea de Haan

Thea de Haan

Rob van Veen

Rob van Veen

Rob van Veen

Floor Schmidt

Floor Schmidt

Floor Schmidt

Linda Hoytink

Linda Hoytink

thematisch
werken/
muziek

Bianca
van Wijk

taal
specialist

Yvonne
Stenzler

reken
specialist

Ilona de Wolff

jonge kind
specialist
directie

donderdag

Janneke
Zetzema
Jacqueline
Wetter

Jacqueline
Wetter

Jacqueline
Wetter

Jacqueline
Wetter

Jacqueline
Wetter

