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Staking
Donderdag 5 oktober wordt er gestaakt in het primair onderwijs. Het team van de
Buikslotermeer sluit zich aan bij de staking. De school is daarom op 5 oktober dicht. Wij
verzorgen geen opvang voor de kinderen. Heeft u behoefte aan opvang dan kunt u contact
opnemen met TintelTuin. Zij vangen kinderen op tegen het reguliere tarief van 7 euro per
uur.
Gezonde lunch
Afgelopen maandag hebben alle kinderen op school meegedaan met de gezonde lunch.
Heel veel ouders waren ook gekomen om in de klas van hun kind mee te lunchen.
In alle klassen waren heel veel lekkere dingen te eten, en allemaal gezond!
Er was fruit, er waren groentespiesjes, bruine boterhammen, tomaat, komkommer en nog
veel meer.
Heel veel dank aan alle ouders die het mogelijk hebben gemaakt om zo de week te
beginnen!
Kinderboekenweek
Op 4 oktober is de kinderboekenweek begonnen. In school is duidelijk te zien dat het thema
dit jaar “Griezelen” is.

Op de speelplaats hebben de kinderen met elkaar de start van de kinderboekenweek
ingeluid met het boekenweek lied. Een aantal kinderen heeft het dansje laten zien, zelfs een
paar ouders hebben meegedanst!
Ouderkamer
Op De Buikslotermeer beschikken wij over een ouderkamer.
De ouderkamer is een gezamenlijk initiatief van de school en de VVE. Op maandag,
donderdag en vrijdag wordt er een programma aangeboden in de ouderkamer. Dit gebeurt
door de ouderkamer medewerkster Soumaya Ouchani. Op dinsdag en woensdag is
Soumaya niet aanwezig. Ouders kunnen dan tot negen uur in de ouderkamer terecht.
De ouderkamer is toegankelijk voor alle ouders van de VVE en de school.
Omdat de ouderkamer geen buurthuis functie heeft is het niet de bedoeling dat de
ouderkamer bezocht wordt door mensen van buiten school of van de VVE.
Op tijd komen
De lessen in alle groepen starten om half negen. Het is echt de bedoeling dat de kinderen
dan IN de klas zijn. Voor half negen gaat de deur open. U kunt altijd met uw kind meelopen
naar de klas. Wilt u de leerkracht spreken, maak dan een afspraak voor na schooltijd. Mailen
kan natuurlijk ook!
Nederlands
Op de Buikslotermeer is de voertaal Nederlands. Nederlands is de taal die ons allemaal
verbindt. Dit betekent dat door alle kinderen én door alle volwassenen Nederlands wordt
gesproken. Uiteraard geldt dit voor het hele gebouw, de klassen, de gangen en de
ouderkamer.
Fotograaf
Op vrijdag 6 oktober komt er een fotograaf op school en op het plein. Er worden fotos
gemaakt voor een folder van de school. Deze folder wordt verspreid in de buurt.’De fotograaf
komt vanuit de gemeente.
Als u er bezwaar tegen dat uw kind op de foto komt wilt u ons dat dan laten weten?
Bibliotheek Waterlandplein
Dinsdag, 3 oktober is groep 6 naar de bibliotheek op het Waterlandplein geweest.Uiteraard
waren er allerlei activiteiten rondom het thema van de kinderboekenweek  “griezelen”
georganiseerd.
Studiedag
Maandag 9 oktober zijn alle kinderen vrij, er is dan een studiedag.
Agenda
maandag 2 oktober
dinsdag 3 oktober
donderdag 5 oktober
maandag 9 oktober
maandag 23 oktober tot en met vrijdag 27 oktober

gezonde lunch
ouderraadvergadering
school gesloten i.v.m. staking
studiedag, alle kinderen vrij
herfstvakantie

