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Schoolfruit
Wij mogen als school weer meedoen met het EU schoolfruit project. Dit houdt in dat er in de
week van 15 november voor drie dagen fruit en/of groente gebracht wordt.
Op woensdag, donderdag en vrijdag wordt het fruit in de groepen uitgedeeld.
Vrijwillige ouderbijdrage
Helaas blijkt uit onze administratie dat nog niet alle vrijwillige ouderbijdrage binnen is.
De feestmaanden komen er aan. Denkt u maar aan Sint Maarten en Sinterklaas. Zonder uw
bijdrage wordt het lastiger om deze feesten te organiseren.
Het zou fijn zijn als u de ouderbijdrage zo spoedig mogelijk betaalt. De Vrijwillige
ouderbijdrage, inclusief schoolreisje, is € 50,00 per schooljaar voor de groepen 1 t/m 7.
Groep 8 gaat op kamp voor deze groep is de bijdrage €100,00.
U kunt de bijdrage overmaken op rekeningnummer NL15INGB000466506of gepast contant
betalen bij Jolanda.
Lerarentekort
U hoort er waarschijnlijk ook regelmatig over, het lerarentekort.
Op dit moment zijn er te weinig leerkrachten beschikbaar voor het basisonderwijs. Op de
Buikslotermeer hebben wij hier ook  regelmatig mee te maken.
De afgelopen twee weken waren een aantal leerkrachten ziek. Het lukt bijna nooit een
vervanger te vinden. Dat betekent dat er regelmatig geen leerkracht beschikbaar is voor een
groep. Daarom worden de kinderen dan verdeeld over de andere groepen. Op dit moment is

er ruimte voor leerkrachten in verschillende groepen. Weet u nog een leerkracht die
beschikbaar is, laat het ons weten.
Mocht de leerkracht van uw kind ziek zijn dan hoort u daarover via de mail.
Luizencontrole
Vaak komen er luizen voor bij de kinderen op school. Inmiddels is duidelijk dat luizen niet
worden doorgegeven via jassen die naast elkaar hangen, ook niet via mutsen en sjaals.
Luizen worden doorgegeven via direct contact tussen mensen.
Voorkomen van een luizenplaag is natuurlijk beter dan genezen. Controleert u daarom
regelmatig of uw kinderen geen luizen hebben.
Een dezer dagen gaan een aantal ouders weer de groepen in om de kinderen op hoofdluis
te controleren. Mocht uw kind hoofdluis hebben dan is het belangrijk om iedere dag heel
goed te kammen met een luizen of netenkam.
Meer informatie vindt u op www.luizen.eu/hoofdluis
Leerlingenraad
De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen
omgaat.
Kinderen kunnen vaak heel zinnige dingen noemen, waar volwassenen niet altijd direct aan
denken. Kinderen kijken soms met andere ogen naar de school. Ideeën van leerlingen
kunnen via de leerlingenraad naar voren gebracht worden. De leerlingenraad
vertegenwoordigt alle kinderen van onze school. Zo heeft de leerlingenraad zich vorig jaar
bezig gehouden met de herinrichting van het schoolplein.
De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 (twee leerlingen per groep).
Na de verkiezingen aan het begin van het schooljaar worden de leerlingen van onze school
vertegenwoordigd door :
●
●
●
●
●
●
●
●

Hiba Tadmine, groep 6
Fabiano Lee, groep 6
Redouan Ahjam, groep 7
Elisha Arrindell, groep 7
Amber El bouhali, groep 7
Maxim Los, groep 7
Silvia Borisova, groep 8
Amin Kasmi, groep 8

Sint Maarten
Wat hebben we vandaag genoten van al die mooie lampions. Alle kinderen maakten al
zingend een rondje door de school. De kleuters brachten zelfs een bezoekje aan de peuters.
Uiteraard kwamen de peuters al zingend naar onze school. In de gang stond de
leerlingenraad klaar om iedereen een mandarijn te geven. Deze werd aangeboden door de
ouderraad. Zoals het er nu uitziet, wordt het echt Sint Maarten weer : storm en regen! Maar
dat zal vast de pret niet drukken. Een goede tip : een plastic (doorschijnende) zak houdt de
lampion droog.

Oudergesprekken kleuters
In de week van 13 november vinden de oudergesprekken van de groepen 2A, 2B en 2D
plaats.
Het betreft dan de oudste kleuters.
De gesprekken van de oudste kleuters van de groep 2C vinden plaats zodra Brigitte weer op
school is.
Jumbo actie
Namens alle kinderen willen wij u vast bedanken voor het sparen van de Jumbo punten.
De school heeft, dankzij u al 911 punten verzameld.
We hebben nog tot woensdag, 22 november. Ik denk dat we de 1000 zeker gaan halen.

Agenda
●  week van, 13 november            oudergesprekken
● woensdag, 15 november           start schoolfruit
● woensdag, 22 november           studiedag team, alle leerlingen vrij

