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Staking
Dinsdag 12 december wordt er gestaakt in het onderwijs.
Er wordt gestaakt voor hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden.
We hopen allemaal dat daardoor meer mensen ervoor kiezen om leerkracht in het
basisonderwijs te worden!
Ook de leerkrachten van De Buikslotermeer doen mee met de staking.
Dat betekent dat de school dinsdag de hele dag is gesloten.
Deze week ontving u een brief van het Schoolbestuur Innoord.
Zij steunen de leerkrachten staking van aanstaande dinsdag.
Ouder Tevredenheids enquête
U heeft via de mail een uitnodiging gekregen om mee te doen met de ouder
tevredenheidsenquête. De kinderen en de medewerkers op school vullen deze enquête ook
in. We zouden het fijn vinden als zoveel mogelijk ouders de enquête invullen. Lukt het u niet
om dit thuis te doen dan kunt u ook op school langskomen. Het is mogelijk om een
computer van school te gebruiken. We helpen u met het starten van de enquête. Daarna
vult u natuurlijk zelf alles in met uw eigen mening. U bent iedere dag van harte welkom.
Groepen
Er zijn leerkrachten ziek op school. Er zijn helaas geen vervangers te vinden. Na de
kerstvakantie begint Manon Bras op haar school. Er is nog geen vervanging voor Manon
gevonden. Hierdoor is het noodzakelijk na de kerst een aantal groepen anders te verdelen.
Op vrijdag 15 december hopen wij u te kunnen vertellen hoe de verdeling van leerkrachten

en groepen er na de kerstvakantie uit gaat zien. U bent om half twee van harte welkom in
de bibliotheek.
Team
Brigitte Monden is gelukkig weer hersteld. Zij is weer aan het werk in de groep. Nicolette
Stammeshaus, Gerben Tichelaar en Claudia Tsai-A-Woen zijn ook de komende maanden nog
ziek.
Om het werk van de kinderen zoveel mogelijk door te laten gaan zijn er de afgelopen weken
twee assistenten begonnen. Floris ter Veen is op dinsdag, donderdag en vrijdag
voornamelijk in groep 8. Nina van Vugt is op woensdag, donderdag en vrijdag meestal in
groep 6. Floris en Nina zijn ook op de speelplaats tijdens de pauzes van de kinderen.
Nieuwe rekenmethode
Wij willen graag aansluiten bij de nieuwste onderwijsontwikkelingen. Daarom starten wij na
de kerstvakantie met een nieuwe rekenmethoden Wereld in getallen.
Korthagenhuis
Donderdag, 14 december gaan de kinderen van de groepen 3 naar het Korthagenhuis.
De kinderen doen daar samen met de bewoners een kerstactiviteit.
Uiteraard bieden wij ook dit jaar namens de Riki Stichting een aantal kerstpakketten aan.
Open podium
Op vrijdag 15 december  hebben wij weer een Open podium. De kinderen zingen samen op
het schoolplein een aantal kerstliedjes. Wij beginnen om 13:45 uur. Natuurlijk bent u
allemaal van harte welkom.
Om de kinderen voldoende ruimte te geven vragen wij u om achter de hekken van het
schoolplein te gaan staan.
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dinsdag,      12   december staking, school is dicht
vrijdag,        15   december open podium
donderdag,  21  december kerstdiner 17.00-18.30 uur
vrijdag,         22  december eerste dag kerstvakantie
maandag,       8   januari 2018 eerste schooldag

