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In deze nieuwsbrief :
voorleesfinale
nieuwe talenten
rapport

Voorleesfinale
De finale van de voorleesweek moest vanwege de griepgolf worden verplaatst De finale is
nu op vrijdag 9 maart in de schoolzaal.
Er zijn twee momenten : groepen 3,4 en 5 om 8.45 uur - 9.30 uur en de groepen 6,7 en 8
om 10.30 uur - 11.15 uur.
Uiteraard ben u van harte welkom om te komen luisteren.
Nieuws uit de MR
Beste Ouders,
Wij hebben gelukkig twee ouders bereid gevonden om de MR te versterken.
Het zijn de heer Omer Cetin en mevrouw Marie Antoinette Boom. Wij heten ze van harte
welkom!
De MR bestaat nu uit:
drie leerkrachten: Brigitte Monden, Soemintra Jaglal en Els Cornelisse.
drie ouders: Priscilla Blad, Omer Cetin en Marie Antoinette Boom.
Wilt u eens een vergadering bijwonen, dan kunt u altijd langskomen. De volgende
vergadering is op 7 maart om 19.00 uur. Wilt u iets weten over de MR dan kunt u met een
van deze mensen contact opnemen.
Namens de MR, Soemintra Jaglal

Nieuwe talenten
Op De Buikslotermeer hebben we te maken met veel zieke leerkrachten. Dat is natuurlijk
voor iedereen heel lastig. Er zijn echter ook goede kanten. Zo is er plek voor nieuw talent.

In groep 8 is Floris ter Veen aan het werk. Floris is in opleiding tot leerkracht. HIj ondersteunt
de kinderen van groep 7 en 8 en geeft ook regelmatig les in verschillende groepen.
In groep 6 is Nina van Vugt gekomen. Zij is opgeleid als docent voortgezet onderwijs. Nina
ondersteunt kinderen en gaat regelmatig les geven.
In groep 7A is op vrijdag Youri Looijen gestart. Hij is in opleiding tot leerkracht. Youri werkt
op donderdag op De Buikslotermeer.
In groep ½ B is Neomie Monteiro gestart. Ook Neomie is in opleiding tot leerkracht. Zij werkt
op vrijdag bij ons op school.
Rapport
Vrijdag, 9 maart krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis.
In de week van 12 maart vinden de oudergesprekken plaats.
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vrijdag 23 februari
maandag 5 maart
vrijdag 9 maart
week van `12 maart

start voorjaarsvakantie
iedereen weer op school
rapporten mee naar huis
rapportgesprekken

