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Schooljaar 2017-2018
Beste ouders/verzorgers,
Er zijn al weer drie weken sinds de zomervakantie verstreken. Iedereen heeft inmiddels zijn
plekje weer gevonden.
In de school gaat u de komende weken echt  “griezelige” hoekjes vinden.
Wij zijn namelijk begonnen met het schoolbrede thema “gruwelen en griezelen”. Er wordt
zelfs in alle klassen door onze muziekdocenten een echt griezelig lied ingestudeerd. Ook de
kinderboekenweek, die op 4 oktober begint, staat in het teken van “gruwelen en griezelen”.
Algemene ouderavond
Ondanks het slechte weer bezochten veel ouders de algemene ouderavond op maandag 11
september.
Nadat Jacqueline informatie over het komende schooljaar had gegeven en de leerkrachten
zich hadden voorgesteld, gingen de ouders naar de klassen. Daar werden de ouders
ontvangen door de leerkrachten en konden ouders eens rustig alle methodes die wij
gebruiken inkijken. Bij de kleuters vertelden de leerkrachten hoe er in de kleuterklas wordt
gewerkt.
Aansluitend hebben inmiddels de kennismakingsgesprekken plaatsgevonden. Heeft u nog
geen afspraak gemaakt of was u verhinderd, neemt u dan alsnog contact op met de
leerkracht van uw kind
Staking
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, is onze school op donderdag 5 oktober gesloten. Dit
betekent dat de school geen opvang kan bieden.
Bso Buikslotermeer biedt opvang. Donderdag kinderen hebben echter voorrang boven
kinderen van andere dagen. U  betaalt voor deze dag extra. Hiervoor dient u
‘s morgens (of op een moment vooraf) een formulier incidentele opvang in te vullen. Hierop
wordt de tijd berekend vanaf 8.30 tot aanvangstijd school. U kunt voor deze dag geen
servicedag inzetten.
Aanmelden kan tot 4 oktober. Er kunnen maximaal 20 kinderen opgevangen worden.
In de bijlage vindt u nogmaals de brief waarin een en ander wordt uitgelegd.

Luizen
Om er voor te zorgen dat de kinderen geen last krijgen van luizen, zijn wij op zoek naar
ouders die bereid zijn om de kinderen te controleren op deze vervelende beestjes.
De bedoeling is dat de kinderen een keer per maand gecontroleerd worden.
Ouders kunnen zich opgeven bij Thea en Jolanda.
Lunch
Op maandag 2 oktober organiseren wij de gezonde lunch.
Het is de bedoeling dat de kinderen iets lekkers maar vooral ook iets gezonds meenemen
naar school om samen met de ouders tijdens de lunch op te eten. Vanaf 25 september
hangen er lijsten bij het lokaal van uw kind waarop u kunt opschrijven wat u gaat maken.  De
groepen 1 t/m 4 eten van 11:30 tot 12:00 uur en de groepen 5 t/m 8 eten van 12:00 tot
12:30. Wij hopen dat er veel ouders komen eten.
Jumbo actie
Vorig jaar hebben wij mede door uw inzet genoeg punten kunnen verzamelen om voor de
kinderen allerlei spelmaterialen te kunnen kopen.
Ook dit jaar doet onze school mee met de Jumbo spaaractie.
De actie loopt van 4 oktober t/m 21 november.
Tijdens de actie ontvangt u bij uw boodschappen een schoolpunt met een code.
U kunt op de website jumbosparenvoorjeschool.nl de punten aan onze school geven.
Uiteraard kunt u de punten ook op school afgeven. In de gang staat een doos klaar waarin u
de punten kunt achterlaten. Hoe meer punten wij verzamelen, hoe meer wij kunnen
besteden.
Agenda
maandag 2 oktober                                        gezonde lunch
dinsdag 3 oktober                                          ouderraadvergadering
donderdag 5 oktober                                      school gesloten i.v.m. staking
maandag 9 oktober
studiedag, alle kinderen vrij

