Nieuwsbrief nr. 22 ( 18 mei 2018 )

In deze nieuwsbrief :
Een nieuwe directeur

Op 25 april 2018 heeft u een brief gekregen van het bestuur dat er een tijdelijke
directeur is benoemd op de Buikslotermeerschool. In deze nieuwsbrief wil ik me
graag even voorstellen.

Mijn naam is Gerard Stam en de kinderen noemen mij meester Gerard. Ik woon in
Wormer vlakbij Amsterdam met mijn vrouw Belinda en onze vijf kinderen zijn al uit
huis gegaan.
Het bestuur heeft me aangesteld voor vier dagen per week en voorlopig werk ik de
hele week om me snel in te kunnen werken. De kinderen, de leerkrachten en de
ouders ben ik nu aan het leren kennen. Het is heel leuk dat flink wat kinderen en
ouders zich even kwamen voorstellen door me een hand te geven in de afgelopen
week. Regelmatig werd me succes gewenst door de ouders. De sfeer op de
Buikslotermeerschool vind ik heel plezierig en er wordt hard gewerkt!

Het bevalt me heel goed op de school en de samenwerking met de collega’s is
prima. Bij de start van de school sta ik bij de voordeur om iedereen gedag te zeggen,
even een praatje te maken en om eventuele vragen te beantwoorden. Als u ergens
mee zit kom dan gerust naar me toe. Ook loop ik een paar keer per dag even door
de school om te kijken hoe het loopt.
Naast de dagelijkse leiding van de school heeft het bestuur me gevraagd om een
aantal zaken aan te pakken en te verbeteren op school. Ook de collega’s hebben in
de kennismakingsgesprekken met mij aangegeven dat ze verschillende zaken
anders en beter willen hebben. Samen met het team, de medezeggenschapsraad en
het bestuur gaan we hiermee aan de slag. In de volgende nieuwsbrieven vertellen
we hier meer over.

Tot slot nog één lastig punt: in mijn sollicitatiegesprek met het bestuur heb ik gemeld
dat ik van 28 mei tot en met 15 juni in het buitenland ben. Dit komt nu slecht uit nu ik
net een paar weken ben gestart, maar in deze periode zullen Yvonne en Jolanda
samen mijn werkzaamheden overnemen. Yvonne en Jolanda gaan allebei een dag
extra werken om alles goed te kunnen regelen.
Eindtoets groep 8 van 2018
Groep 8 heeft de Cito-Eindtoets heel goed gemaakt, dikke complimenten voor alle
achtstejaars, voor juf Marianne en meester Floris! Heel goed gedaan en er is keihard
gewerkt om dit mooie resultaat te kunnen halen. In de volgende nieuwsbrief meer
hierover.
Studiedag op 22 mei 2018
Aanstaande dinsdag hebben we een studiedag met het hele team en de kinderen
hebben dan vrij. Op het programma: planning voor het volgende schooljaar
2018-2019, de formatie of welke groepen gaan we maken en welke juffen en
meesters komen bij de groepen en hoe worden we nog betere leerkrachten?
Sommige ouders hebben vragen en sommige ouders hebben bepaalde zorgen
Onze school heeft in de afgelopen maanden nogal wat onrust gehad. Gelukkig gaat
het op dit moment veel beter, er is meer rust en duidelijkheid en alle energie ligt
weer in de klassen. Toch horen en merken we dat enkele ouders nog met zaken
rondlopen. Op donderdag 24 mei aanstaande om 8.30 uur nodig ik die ouders uit om
naar de bibliotheek te komen. Daar zal ik samen met Jolanda en Yvonne alle vragen
beantwoorden en bepaalde dingen uitleggen. De thee en koffie staat klaar als u
vragen of zorgen heeft. Kunt u niet komen op die dag om half negen, loop dan even
op een ander moment naar me toe.

Gesprekken met enkele zieke leerkrachten
Deze week zijn er gesprekken met Kim en Gerben over hoe het met ze gaat en wat
er verder gaat gebeuren om weer stap voor stap aan de slag te gaan. In de groep
van Kim staat Stephanie vanaf deze week maandag tot en met woensdag voor de
groep en Kitty alle donderdag- en vrijdagen. De ouders van de groep van Kim krijgen
nog een aparte brief over de oudergesprekken.
Bedankt bestuur!
Ons schoolbestuur helpt ons heel goed door een extra leerkracht te mogen gaan
inzetten en om heel snel een interne begeleider aan te kunnen stellen. De extra
leerkracht moet bij een ziekteverlof snel een groep over kunnen nemen om onrust en
verdelen van kinderen te voorkomen.
Extra leeshulp in de groepen 3
Thea gaat in beide groepen twee keer per week extra lezen met kinderen tijdens het
niveaulezen. Daardoor kunnen nog meer kinderen begeleid worden.
MR en OR
Op 17 mei is de medezeggenschapsraad (MR) bij elkaar geweest en op 24 mei 2018
vergadert de ouderraad (OR). Het gaat vooral over de periode tot de zomervakantie
en over de Jaarplanning van 2018-2019.
Schoolzwemmen
In de meivakantie kregen leerlingen die nog geen zwemdiploma hadden een extra
kans. Lindsey uit groep 5 heeft daardoor haar A diploma gehaald. Goed gedaan,
Lindsey.
Artis
Groep 4 bracht afgelopen woensdag een bezoekje aan Artis.Samen met de
leerkrachten maakten de leerlingen in het Planetarium een reis door de ruimte. Er
werd van alles verteld over de sterren, de zon en de planeten. Wist u dat de zon een
ster is? De kinderen van groep 4 kunnen u er nu alles over vertellen.

Graag tot de volgende nieuwsbrief!
Namens het team en de MR,
Gerard Stam
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