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Sinterklaas
Aanstaande maandag, 4 december komt  Sinterklaas op De Buikslotermeer. We verwachten hem
rond 8.45 uur. Uiteraard bent u van harte welkom. Om er voor te zorgen dat er genoeg ruimte op de
kleuterspeelplaats is, vragen wij de ouders achter het hek te gaan staan. Graag voor de flat, zodat de
kinderen Sinterklaas zien aankomen..

Team
Op dit moment zijn er nog steeds zieken op de Buikslotermeer. Gerben Tichelaar blijft nog een poosje
ziek. Ook Nicolette Stammeshaus is voorlopig nog ziek. Na de kerstvakantie komt Manon Bras niet
meer terug op De Buikslotermeer.
Het is nog niet gelukt om vervanging te vinden voor de groepen. Uiteraard zijn we hard op zoek naar
nieuwe leerkrachten. Als het niet lukt om de vacatures te vervullen zijn we genoodzaakt om de
groepen anders in te delen. Zodra er nieuws is laten we u dat weten.
Stagiaires gymnastiek
Uw kinderen zullen het u vast wel verteld hebben. Elke maandag krijgen de kinderen ook gymles van
twee enthousiaste stagiaires.
Ook op de dinsdag (tot een week na de kerstvakantie) is er een stagiaire bij de gymlessen.
Gezonde school
De Buikslotermeer is gezond
De Buikslotermeer heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de
school zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij
zijn trots op dit behaalde resultaat!
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder
schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt De Buikslotermeer voor actieve en gezonde
leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de
persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.
Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Sport & Bewegen. Hiervoor
worden de volgende activiteiten ingezet naschoolse activiteiten van Wijsneus en Jump in.
Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het
schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!
Sport- en Funtoer
Is uw kind tussen 6 en 12 jaar? Dan kan uw kind in de kerstvakantie mee doen aan de gratis
Sport- en Funtoer.
De kinderen kunnen kiezen uit :basketbal, volleybal, schaatsfit challenges, sweeper wipe-out en nog
veel meer!
Ga voor inschrijven, dagprogramma en informatie naar amsterdam.nl/sportevenementen
Inschrijven is verplicht voor groepen van meer dan vijf kinderen.

Sporthal Gaasperdam
Woensdag 27 t/m vrijdag
29 december 2017
13.00-17.00 uur
Ravenswaaipad 5 (Reigersbos)
Metro 54 en 50 of 9292.nl
Meer informatie:
Sciandri 023 532 7044
Sporthal Wethouder Verheij
Dinsdag 2 t/m vrijdag 5 januari 2018
12.00-16.00 uur
Polderweg 300
Tram 9, bus 41 of 9292.nl
Meer informatie: 020 253 4054
Op woensdag 3 januari zijn van 10.00-12.00 uur ook peuters en kleuters van 2-5 jaar welkom!
Meer informatie vindt u in de folder in de bijlage.
Nederlands
Op de Buikslotermeer praten wij met elkaar Nederlands. Dit is de taal die iedereen kent of leert. In de
gangen, in de lokalen, op de trappen en op de speelplaats is het de bedoeling om met elkaar in het
Nederlands te praten. Vriendelijke verzoek aan iedereen om zich aan deze afspraak te houden.
Schone kleding
Een ongelukje is niet erg, maar het is wel fijn als we de kinderen daarna kunnen verschonen. Heeft u
voor ons extra kleding? Ondergoed en broeken kunt u inleveren bij de kleutergroepen
Voordeur
In verband met de veiligheid is het belangrijk dat de voordeur dicht is.
Als u aanbelt kunt u via de intercom laten weten wie u bent. Daarna kunt u de deur openen door aan
de knop te draaien.
Oudertevredenheidsonderzoek
Via de mail is aan u gevraagd om mee te doen aan een oudertevredenheidsonderzoek.
Heel belangrijk voor ons, maar zeker ook voor u, want zo kunt u ons laten weten hoe u over de school
denkt en wat wij eventueel zouden  kunnen verbeteren.
Heeft u hulp nodig bij het invullen of heeft u geen computer, dinsdag ,5 december kunnen Kim en
Jolanda u op school helpen bij het invullen van het onderzoek.

Agenda
● maandag, 4 december 2017       Sinterklaasfeest
● dinsdag, 5 december 2017         oudertevredenheidsonderzoek op school invullen
● donderdag 21 december 2017 kerstdiner 17.00-18.30 uur
● vrijdag 22  december 2017
eerste dag kerstvakantie
● maandag 9 januari 2018
start na de kerstvakantie

