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Beste ouders,
Alweer de eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar.
We hopen dat het een mooi jaar wordt.

Bijlage
● Nieuwsbrief gemeente amsterdam Sportactiviteiten
●

Programma ouderkamer

Muziek
In de weken van 22-01 & 29-01 houden we presentaties als afsluiting van het 1e semester
muziekles.
De groepen 5 t/m 8 laten wat horen met hun stem en met hun instrument. Alle ouders zijn
uitgenodigd om daarbij te zijn.
Dinsdag 30-01
10:00 uur groepen 5 & 6
11:00 uur groepen 7 & 8
Hoe meer ouders er komen kijken, hoe leuker het is voor de kinderen!
15 januari inloop ochtend
Op maandag 15 januari is er inloopochtend in alle klassen. U bent van harte welkom in de
klas van uw kind. U kunt ook bij meerdere kinderen even langs gaan.
Nieuwe rekenmethode
Na de vakantie zijn wij gestart met een nieuwe rekenmethode ‘’Wereld in getallen’’.
Alle lessen van deze methode hebben dezelfde, vaste opbouw. Eerst krijgen de kinderen
een algemene instructie, daarna werken ze zelfstandig aan een weektaak. Wereld in
getallen heeft voor alle kinderen weektaken op hun eigen niveau. Hebben ze meer hulp
nodig? Dan krijgen de leerlingen nog een keer een instructie in het bijwerkboek. Leerlingen

die de stof heel goed beheersen en meer aan kunnen, werken in het pluswerkboek. Zo
wordt het beste uit ieder kind gehaald.

Social media
Wij merken dat veel kinderen op De Buikslotermeer gebruik maken van social media
kanalen. Op school is het gebruik van social media niet toegestaan. Wel zien wij dat buiten
schooltijd de kinderen veel delen op social media, bijvoorbeeld via musically of snapchat. Wij
horen van de kinderen weleens terug dat er op social media gepest of geplaagd wordt. In de
klas besteden wij hier ook aandacht aan, maar wij zouden u willen vragen ook thuis toezicht
te houden op het gebruik van social media.
Gebruik van mobiele telefoon
Op school is het niet toegestaan om je mobiele telefoon te gebruiken. Omdat we toch
geregeld telefoons zien onder lestijd en in de pauzes leveren alle leerlingen hun mobiele
telefoon vanaf maandag bij binnenkomst in bij de leerkracht. De mobiele telefoons worden
tijdens lestijd en in de pauzes in een kluis bewaard welke op slot gaat. Aan het einde van de
dag krijgen de leerlingen hun telefoon weer terug. Wordt de telefoon niet ingeleverd en
gezien door de leerkracht dan wordt deze ingenomen en kan deze de volgende dag met
ouders/verzorgers opgehaald worden op school.
Oudercursus
Op De Buikslotermeer wordt een oudercursus gegeven door Bureau Maatschappelijke
ontwikkeling. U kunt daar met al uw vragen over onderwijs en opvoeding terecht. U kunt
meedoen met de cursus voor de klas van uw eigen kind. U kunt ook meedoen bij een ander
leerjaar.
Er is een nieuwe tijd gepland, de bijeenkomsten beginnen om kwart voor negen.
Groepen 7,8:
donderdag 8.45 - 10.30 uur
18-januari,25-januari,1-februari
Groepen 5,6:
donderdag 8.45 - 10.30 uur
15-februari,22-februari, 8-maart,15-maart
Groepen 3,4:
maandag 8.45 - 10.30 uur
12-februari,19-februari,5-maart,12-maart
Je kind helpen met school;
hoe doe je dat?
Ouders zijn voor de school belangrijk. Kinderen moeten thuis namelijk ook oefenen met
vakken zoals begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en zo meer. Maar hoe kunt u als
ouder uw kind daarbij helpen?
Projectbureau BMO organiseert daarom voor de ouders een aantal ouderbijeenkomsten. U
krijgt tips mee hoe u thuis uw kind kunt ondersteunen met school.

De samenwerking tussen ouders en school is namelijk erg belangrijk voor de ontwikkeling
en groei van het kind.

Thema’s voor de onderbouw (groep 3 en 4)
- Ontdek wat uw rol als ouder is binnen de school; hoe kunt u de relatie met de school
versterken?
- Leer wat betrokkenheid betekent bij het leerproces van uw kind.
- Structuur en positieve aandacht zijn belangrijk voor uw kind.
- Leer manieren om uw kind te motiveren en train de concentratie van uw kind.
- Hoe houdt u een weekplanner bij?
- Begrijp hoe uw kind leert, zodat u hem beter kunt helpen met school.
- Manieren om thuis te oefenen met taal en rekenen, zoals woordenschat en
begrijpend lezen.
- De voorbereiding op het 10 minutengesprek met school; stel de juiste vragen.
Thema’s voor de bovenbouw (groep 5 en 6)
Dezelfde thema’s voor groep 3 en 4 komen hier ook terug. Tevens zullen er extra thema’s
aan bod komen.
- Studievaardigheden; u leert hoe u uw kind helpt met het maken van een werkstuk,
een boekbespreking en een mind-map.
- U krijgt tips mee hoe u uw kind kunt helpen met het leren van een toets.
- Leer uw kind zelfstandig huiswerk maken.
Thema’s voor de bovenbouw (groep 7 en 8)
Dezelfde thema’s voor groep 5 en 6 komen hier ook terug. Tevens zullen er extra thema’s
aan bod komen.
- Het bijstaan van uw kind in de Cito-toets periode.
- Het vinden van een middelbare school die bij uw kind past.
- Het eerste leerjaar op de middelbare school is een spannende periode voor zowel u
als uw kind; u krijgt tips mee hoe u uw kind kunt helpen met school.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Ching-Men Leung (projectleider BMO):
cmleung@bmo-online.nl of 06 – 55 89 84 15
Jump in
Een paar jaar geleden zijn we begonnen met het drinken van water en het eten van fruit in
de ochtendpauze. Inmiddels zijn we ook begonnen met het drinken van water en melk bij de
lunch. Dit betekent dat er geen pakjes sap ed. meer meegegeven mogen worden.

Kinderen kunnen zich inschrijven voor blok 2 van Jump in.
Formulier is verstuurd per mail. Kinderen krijgen er nog een mee op papier
Agenda
● maandag, 15 januari
● maandag, 22 januari

inloopochtend
eerste dag van de toetsweek

●
●
●

dinsdag, 30 januari
donderdag, 8 februari
donderdag, 22 februari

muziek presentaties
studiedag, leerlingen vrij
schoolfotograaf

