Nieuwsbrief nr. 23 van 25 mei 2018

In deze nieuwsbrief :
Eindtoets groep 8 van 2018
In de vorige nieuwsbrief hebben we al dikke complimenten gemaakt voor alle
achtstejaars, juf Marianne en meester Floris. We weten nu dat de gemiddelde score
van de Buikslotermeerschool 535,7 punten is en dat is een geweldige score. we
zitten heel ruim boven de landelijke norm die we minstens moeten halen. Alle
kinderen hebben hun eigen score meegekregen naar huis. Juf Marianne is in overleg
met enkele ouders nog bezig met de laatste plaatsingen in het voortgezet onderwijs.
We zijn dik tevreden en heel blij met het resultaat van de Eindtoets dit jaar.
Nieuwsbrief ook op papier voor een deel van de ouders
Op verzoek van een aantal ouders leggen we ook papieren nieuwsbrieven in de hal
om bij binnenkomst of vertrek een nieuwsbrief mee te kunnen nemen. Als ze op zijn,
vraag dan even aan Jolanda om een exemplaar.
Goed nieuws over de aanschaf van materialen
Na gesprekken met het bestuur gaan we voor € 12.000,- aan gymspullen
aanschaffen, de speelzaal krijgt voor € 1.200,- aan noodzakelijke spullen, € 1.350,voor fatsoenlijke bureaustoelen en € 8.000,- voor nieuwe chromebooks om mee in
de groepen te werken. Dit is goed voor de kwaliteit van onze lessen!
Ouderbijeenkomst op 24 mei 2018
Ruim twintig ouders waren donderdagmorgen om 8.30 uur aanwezig om kennis te
maken met de nieuwe directeur, om hun zorgen op tafel te leggen en om vragen te
stellen. We hebben met elkaar gesproken over de invallers en hoe daar beter mee
om te gaan (een extra leerkracht). Over de groepsindeling voor volgend schooljaar
en welke ideeën de ouders daarover hebben. Het belang van meer informatie voor
de ouders door een wekelijkse nieuwsbrief en door een informatiebord met

mededelingen.De aanpak van het pesten door dit duidelijk te melden door ouders
(zodat we kunnen ingrijpen), we gaan een gesprek hebben met alle overblijfouders
en tenslotte hoe gaan we om met de ouderbijdrage? Als school hebben we veel aan
deze bijeenkomst gehad en we gaan verder aan de slag met het verbeteren van
zaken. Blijf ons vertellen wat er dwars zit, wat onduidelijk is of waar ouders mee
zitten!
Werkdruk in het onderwijs
Als school krijgen we € 42.000,- om de werkdruk aan te pakken. Samen met het
team en de medezeggenschapsraad gaan we bepalen wat we met dit geld gaan
doen om de werkdruk te verminderen.
Gerben weer op school
Sinds deze week komt Gerben weer twee keer per week op school. Hij gaat dit stap
voor stap verder opbouwen.
Zieken
Kim is op school geweest voor een eerste gesprek en we hebben afspraken
gemaakt over hoe het verder gaat. Nicolette heeft nog wat tijd nodig en daarna gaan
we ook bespreken hoe het met haar terugkeer zal gaan.
Veegwagen op onze pleinen
We vragen aan de gemeente om onze pleinen en plantsoenen eens flink op te
knappen. Het kan wel een flinke beurt gebruiken.
Ouderbijdrage
Op donderdag 24 mei 2018 hebben we met de ouderraad gesproken over de
ouderbijdrage in 2018-2019. We zullen naar alle ouders duidelijk maken waar we het
geld aan besteden en waarom we het bedrag vragen wat we gaan vragen. Wordt
vervolgd.
Cito-toetsen vanaf 18 juni 2018
Om een betere voorbereiding te hebben voor de kinderen en de leerkrachten nemen
we de Cito-toetsen niet af in de week van 4 juni zoals het in de Jaarplanning staat,
maar we starten in de week van 18 juni 2018. Beter voor de voorbereiding, de
afname en de resultaten
Rapporten
De datum voor de rapporten wordt verschoven van 29 juni naar 6 juli 2018 en dit
heeft ook te maken met de latere afname van de Cito-toetsen.

Waar zijn Claudia en Sanne?
In overleg met Claudia, Sanne, het bestuur en de directies van enkele
collega-scholen is besloten dat beide collega’s vanaf 1 mei 2018 definitief op andere
scholen gaan werken. Wij betreuren dit zeer en we hebben hier met het bestuur en
een collega-directeur over gesproken. Helaas liggen deze besluiten vast en dit
betekent dat we nu op zoek zijn naar een goede interne begeleider en een stevige
leerkracht. We hebben al enkele gesprekken met verschillende kandidaten.
Voor nu willen we Sanne en Claudia bedanken voor al hun werk op de
Buikslotermeerschool voor de kinderen, de ouders en de collega’s!
Privacy van leerling gegevens
Het is regelmatig in het nieuws geweest dat onze privacy beter moet worden
beschermd. Ook wij als school willen en moeten dit beter regelen. Alle kinderen
krijgen een brief mee met informatie en een toestemmingsformulier of de kinderen
op foto’s en films mogen worden getoond, bijvoorbeeld op onze website of in onze
nieuwsbrieven. Graag de toestemmingsformulieren voor 29 mei 2018 weer terug
naar de school.
Yvonne en Jolanda
Yvonne en Jolanda regelen alle directiezaken tijdens mijn verblijf in het buitenland in
de komende drie weken. Het hele team steunt ze daarbij en we verwachten dat het
heel goed zal gaan. Veel succes samen!
Schoolreisje
Goed nieuws : het schoolreisje gaat door en iedereen gaat gezellig mee!
Op maandag 25 juni staan alle bussen klaar voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 7.
Kinderen uit de groepen ½ gaan naar de buitenspeeltuin “De Goudvis” .
De kinderen uit de groepen 3 en 4 gaan naar Oud Valkeveen.
De groepen 5 en 6 gaan naar Drievliet en de groepen 7 naar Duinrel. Wij hopen op
een zonnige en gezellige dag.
Sportdag
De sportdagen voor de leerlingen worden in verband met de cito toetsen verplaatst
van maandag 18 en dinsdag 19 juni naar maandag 2 juli voor de groepen 1 tot en
met 4 en dinsdag 3 juli voor de groepen 5 tot en met 8. Nadere informatie volgt.

Tot de volgende nieuwsbrief!
Namens het team en de medezeggenschapsraad,
Gerard Stam

