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Muziek
Er zijn weer presentaties!
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! De presentaties zijn in
de gymzaal.
Rapporten
De rapporten komen dit jaar later dan gemeld op de jaarplanner. Doordat er weinig invallers
zijn doen we al het werk op school met minder mensen. Om toch optimaal aan de rapporten
te kunnen werken hebben de leerkrachten wat meer tijd nodig. De kinderen krijgen het
rapport mee op 9 maart 2018. De rapportbesprekingen zijn in de week van 12 maart 2018.
Jumpin
Binnenkort starten de activiteiten van Jumpin. Er zijn activiteiten op verschillende scholen in
de buurt. U zorgt er zelf voor dat de kinderen gebracht en gehaald worden Dit wordt niet
door Jumpin gedaan.

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.
Ouderkamer
Gelukkig zien we regelmatig een grote groep ouders bij Soumaya in de ouderkamer zitten.
De ouderkamer is echter gesloten als Soumaya niet aanwezig is.

Agenda
● dinsdag 30 januari
● donderdag 8 februari
● donderdag 22 februari
● vrijdag 9 maart
● vrijdag 23 februari

muziek presentaties
studiedag alle leerlingen vrij
schoolfotograaf
rapporten mee naar huis
om kwart over twee begint de voorjaarsvakantie

Zieke collega’s
Ook deze week missen we een aantal leerkrachten op school.
Claudia Tsai-A-Woen is nog ziek, Stephanie Verberg is nog ziek, net als Gerben Tichelaar
en Nicolette Stammeshaus. Zij zijn er de hele week niet. Ook Daniele Luppers zal de hele
week afwezig zijn.
In het schema hieronder kunt u zien welke leerkracht voor de groep van uw kind staat.
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