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Voorleesfinale
Morgen, 9 maart is de finale van de voorleeswedstrijd!
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 bent u van harte welkom om te komen luisteren.
Kleutergroepen
Ook de Buikslotermeer wordt getroffen door het lerarentekort. U heeft dit allemaal de laatste
weken al gemerkt. Inmiddels zijn de meeste zieken weer beter, maar hebben we toch nog
geen leerkrachten genoeg.
We hebben daarom moeten besluiten om terug te gaan van vier naar drie kleutergroepen.
De kinderen van groep 1/2D zitten vanaf maandag in één van de andere kleutergroepen. De
ouders van de desbetreffende kinderen zijn inmiddels op de hoogte gesteld. De nieuwe
verdeling gaat in met ingang van maandag 12 maart 2018.
Op dit moment zijn we op zoek naar assistenten voor de kleuters. Zodra die zijn gevonden is
er in iedere kleutergroep twee dagen per week een assistent. De medewerkers van de
voorschool blijven natuurlijk ook een dagdeel per week in de kleutergroepen.
Leerkrachten
Met ingang van dinsdag 13 maart is er weer vervanging voor groep 3 beschikbaar. Els
Cornelisse is dan weer op dinsdag in de groep. Els Cornelisse is met ingang van donderdag

15 maart weer op donderdag en vrijdag in groep 4. Danielle Luppers is op maandag,
dinsdag en woensdag in groep 7B. Op donderdag en vrijdagmorgen is Marianne Weber in
de groep. Stephanie Verberg is aan het re-integreren. Zij is af en toe weer op donderdag en
vrijdagmiddag in groep 7B.
In groep 6 blijft Recette Soesman natuurlijk de leerkracht op maandag tot en met donderdag.
Op vrijdag is Nina van Vught de leerkracht.
In de andere groepen verandert er niets.
Gezond ontbijt
Op vrijdag 16 maart is er een gezond ontbijt in alle groepen. U heeft hierover al bericht
ontvangen van Rodaina en Aya uit groep 8. Het is de bedoeling dat de kinderen een gezond
ontbijt meenemen. U mag natuurlijk ook iets voor andere kinderen in de groep meegeven.
Het zou heel leuk zijn als u als ouder ook mee komt doen in de klas.
Rapport
Morgen, 9 maart krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis.
In de week van 12 maart vinden de oudergesprekken plaats.
Staking
Woensdag 14 maart is er een staking in het onderwijs in Amsterdam. Alle scholen van
Innoord, ook De Buikslotermeer, doen daar aan mee. Dat betekent dat er woensdag geen
school is voor de kinderen. In de bijlage treft u een brief aan van het schoolbestuur over de
staking.
Fotograaf
Vandaag hebben de kinderen een inlogkaart van de fotograaf mee gekregen. Hier kunt u
mee inloggen om de foto’s te bestellen. Alle ouders die binnen 10 dagen inloggen met de
code op het kaartje ontvangen een gratis groepsfoto.
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