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Schoolreisjes
U heeft deze week bericht gekregen over de schoolreisjes. Gelukkig hebben de
laatste week veel ouders betaald. Als het zo doorgaat, kunnen wij het schoolreisje
gaan boeken. Wij verzoeken de ouders die nog niet hebben betaald dit zo spoedig
mogelijk te doen. De kosten van het schoolreisje zijn € 27,50 per kind. Heeft u de
vrijwillige ouderbijdrage van 50 euro al betaald, dan heeft u het schoolreisje ook al
betaald. In het bedrag van 50 euro is 23,50 bestemd voor activiteiten en 27,50 voor
het schoolreisje.
Heeft u nog niet betaald dan kunt u 27,50 voor het schoolreisje over maken op
rekeningnummer NL15 INGB 0004665062 t.n.v. OC Buikslotermeerschool.
Wilt u liever contant betalen, dan kan dit, maar dan wel met gepast geld bij Jolanda
(administratie).
Koningsspelen
Vrijdag 20 april vieren wij Koningsdag weer met de gebruikelijke talentenjacht : “De
Buikslotermeer got talent show”. De komende weken vinden in de groepen weer de
voorrondes plaats.

Op de jaarkalender staan op 26 april de Koningsspelen gepland. U begrijpt deze
spelen komen te vervallen.
Ontbijt
Vrijdag 20 april wordt ons door de Jumbo een Koningsontbijt aangeboden. Dit
betekent dat de kinderen in die week een bord, een beker en bestek moeten
meenemen.
Kunstschooldag
Vrijdag 23 maart hebben de leerlingen van groep 8 meegedaan aan de
Kunstschooldag. Samen met Marianne, Floris en Linda zijn in de stad bij een aantal
culturele activiteiten geweest.
Het was een groot succes!
Team
Stephanie Verberg is aan de beterende hand. Zij is een aantal dagen op school. Op
donderdag is Stephanie weer in groep 7B.
Sanne Vernet is niet op de Buikslotermeer. Zij werkt verder op de IJdoornschool.
Soumaya Ouchani is ziek. De ouderkamer is daarom voorlopig niet open.
Gerben Tichelaar en Nicolette Stammeshaus zijn beiden nog ziek.
Schoolfruit
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten. Onze school heeft
20 weken lang iedere week voor alle leerlingen 3 stuks groente en fruit ontvangen.
In de week van 16 april wordt voor de laatste keer fruit geleverd.
Zoals u weet eten de kinderen in de eerste pauze fruit. Het is de bedoeling dat u
vanaf 23 april weer zelf fruit meegeeft.
Opschoondag
Woensdag, 18 april doen de kinderen van de groepen 3 en 4 weer mee aan de
“opschoondag”.
Wij proberen de kinderen te betrekken bij het netjes houden van de buurt.
Met de groepen 3 en 4 wordt er rond de school zwerfvuil opgeruimd. Met speciale
prikkers zorgen de kinderen ervoor dat het afval in de vuilniszakken terecht komt.
Artis,
Woensdag, 11 april gaan de kinderen van de groepen 7 naar Artis. Verdere
informatie krijgt u van de leerkrachten.
Bibliotheek
Woensdag, 11 april gaan de kinderen van groep 4 naar de Openbare Bibliotheek
Waterlandplein. De les heeft als onderwerp “spelen met woorden, ritme”.

Agenda
● woensdag, 11 april groepen 7 naar Artis.
● woensdag, 11 april groep 4 naar de bibliotheek
● de week van 16 april laatste keer schoolfruit
● woensdag, 18 april Opschoondag voor de groepen 3 en 4
● vrijdag, 20 april “De Buikslotermeer got talent show”

