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Vertrek Manon Bras
Beste ouders/verzorgers,
Per 1 januari werk ik niet meer voor Innoord en zal ik De Buikslotermeer verlaten. Ik
heb een baan geaccepteerd bij een ander bestuur.
Ik heb 13 jaar met veel plezier op De Buikslotermeer gewerkt.
Ik wil u bedanken voor de prettige samenwerking. Ik heb genoten van het lesgeven
aan uw kind(eren).
Met vriendelijke groet,
Manon Bras
Enquête schoolbestuur
De Buikslotermeer hoort bij schoolbestuur Innoord. Ons schoolbestuur wil graag
weten hoe u als ouder denkt over het onderwijs. Daarom wordt er binnenkort een
enquête uitgezet.  U ontvangt binnenkort een mail met daarin een inlogcode. U kunt
dan inloggen en de enquête invullen. U kunt ook op school langskomen om de

enquête in te vullen. Jolanda en Kim kunnen u dan helpen. Ook zijn er een aantal
moeders die u graag willen helpen.
Binnenkort hoort u hier meer over.
Ouderbijeenkomsten
In januari, februari en  maart organiseert de school samen met Bureau
Maatschappelijke Ontwikkeling een aantal ouderbijeenkomsten.
Er komen drie bijeenkomsten voor de ouders van groep 3-4, drie voor de ouders van
groep 5-6  en drie voor de ouders van groep 7-8.
Tijdens de bijeenkomsten wordt voorlichting gegeven over bijvoorbeeld huiswerk
maken, begrijpend lezen en hoe u uw kind thuis kunt helpen. Alle ouders mogen
meedoen. De bijeenkomsten worden georganiseerd tijdens schooltijd, in de
bibliotheek.
Op 13 december is er een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders. U bent om half
negen van harte welkom in de bibliotheek.
Jumpin
De Buikslotermeer is een Jumpin school.
Dat betekent dat er aandacht is voor gezonde voeding en veel bewegen. Zo is er
onder andere gymplus na schooltijd. Ook zijn er allerlei andere gym activiteiten.
Linda Hoytink, de gymjuf, informeert de kinderen en de ouders daarover. Begin
januari zijn er tijdens gym weer proeflessen basketbal en judo.
Jumpin gaat ook over gezonde voeding. Dat betekent dat we van alle ouders vragen
om hun kind een gezonde lunch mee te geven. Geef bij voorkeur voor de lunch
volkorenbrood mee. Croissants, allerlei koekrepen en snoep horen niet bij het
Jumpin beleid. Geef ze dus niet mee naar school.
Een paar jaar geleden zijn we begonnen met het drinken van water en het eten van
fruit in de ochtendpauze. Dit gaat heel goed! Nu zijn we toe aan de volgende stap.
Tussen de middag drinken de kinderen alleen nog water of melk. Na de
kerstvakantie is dat de regel op school.
Team
Op dit moment zijn er nog steeds een aantal leerkrachten ziek. Nicolette
Stammeshaus is de komende weken nog niet op school. Gerben Tichelaar is ook de
komende weken niet op school. Helaas is er voor beiden geen vervanger
beschikbaar.
In groep 8 worden de lessen van Gerben op de maandag overgenomen door
Marianne Weber.De dinsdag wisselt per keer. In groep 8 komt Floris ter Veen op
dinsdag, donderdag en vrijdag de leerkracht ondersteunen. In groep 7 worden de
lessen van Gerben op vrijdag overgenomen door Soemintra Jaglal. De donderdag
wisselt per week.

In groep 4 is Esther Looijen zoals gebruikelijk op maandag, dinsdag en woensdag in
de klas. Afgelopen donderdag en vrijdag was Peter van Henten in groep 4.
Volgende week donderdag (30 november) en vrijdag (1 december) zal Peter Henten
wederom in groep 4 lesgeven.
Claudia Tsai-A-Woen is al geruime tijd ziek. Sandy de Frester vervangt haar in groep
5. Claudia is begonnen met re-integreren. Zij doet dit op een andere school van het
schoolbestuur.
Stagiaires
Op De Buikslotermeer zijn  verschillende stagiaires aan het werk. De Buikslotermeer
is een erkend  leerbedrijf. Dit betekent dat wij leerlingen van het ROC een
stageplaats bieden. Zij doen de opleiding zorg en welzijn. Op dit moment begeleidt
Femke Looijen, leerkracht van groep ½ B een student van het ROC op de dinsdag.
Uiteraard staat onze school open voor PABO studenten. Wij hopen dat deze
studenten in de toekomst , zeker gezien het lerarentekort onze collega’s worden. Op
donderdag loopt in de groep van Tuba Cilek, groep 3B een Pabo student stage.
Leerlingen van het Clusius College lopen stage als onderdeel van hun
onderwijsprogramma.
Op vrijdag komt u stagiaires van het Clusius College tegen in de groep van Ilona de
Wolff , groep 3b en bij Kim Schneider in groep ½ A.
Verder komen regelmatig, vaak oud leerlingen, vragen of er een stageplek is voor
een zogenaamde “snuffelstage”.  Dit wordt ook wel een maatschappelijke stage
genoemd. Zo ervaren de leerlingen dat zij als scholier voor andere mensen en de
maatschappij iets kunnen betekenen.
Jumbo actie
De laatste punten zijn bij de Jumbo opgehaald. We gaan ze snel invoeren. In de
volgende nieuwsbrief kunt u lezen hoeveel punten u voor de school heeft gespaard.
Nogmaals namens alle kinderen bedankt voor al die punten.
Sinterklaas
Dit jaar bezoekt Sinterklaas De Buikslotermeer op maandag, 4 december onze
school.We hopen hem tussen 8.30 uur en 8.45 uur te ontvangen. Uiteraard bent u
ook van harte welkom.

Agenda
● maandag 4 december 2017
● donderdag 21 december 2017
● vrijdag 23  december 2017
● maandag 9 januari 2018

sinterklaas op school
kerstdiner 17.00-18.30 uur
eerste dag kerstvakantie
start na de kerstvakantie

