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Groepsindeling voor het volgende schooljaar 2018-2019
Op 10 juli 2018 hebben we de groepsindeling bekend gemaakt voor het nieuwe
schooljaar 2018-2019. Deze indeling is door de meeste kinderen en ouders goed
ontvangen. De reacties waren overwegend positief met hier en daar ook het gevoel
van enkele kinderen: ‘jammer dat we die juf of meester niet krijgen’ of van diverse
ouders met ongeveer dezelfde boodschap.
Een aantal ouders van groep 4 en ook de Ouderkamer maakten zich zorgen over de
nieuwe groep 4 van dertig kinderen. Een leerkracht voor 30 kinderen is vrij veel en er
zitten ook enkele kinderen in die extra aandacht moeten krijgen voor hun
leerprestaties. Voor groep 4 hebben we twee dingen afgesproken: 1e een dag per
week staan de leerkrachten Esther en Soemintra samen voor de groep en 2e op de
vier ochtenden dat de leerkrachten alleen staan is er een onderwijsassistent extra in
de groep tot half twaalf. In de ochtenden staan vooral de leervakken op het
programma met goede instructies en verwerking van opdrachten. In het laatste deel
van de dag staan gymnastiek, muziek en de expressievakken op het programma.
Verder waren er vragen van kinderen en ouders over de groep waarin ze waren
ingedeeld. Op maandag 16 juli waren de laatste gesprekken met ouders en op het
eind van de middag is bekend gemaakt wie in welke groep is ingedeeld.
De indeling van de groepen is uitgebreid besproken door de betrokken leerkrachten
en met allerlei zaken is rekening gehouden. We proberen alle belangen van de
kinderen en de ouders hierbij te betrekken, maar het lukt niet altijd om iedereen voor
100% blij en tevreden te stellen. We hopen dat ouders hiervoor begrip hebben!

De indeling van de klaslokalen in het volgende schooljaar

Vandaag bespreken we in de teamvergadering de indeling van de lokalen. Het liefst
willen we alle bouwen, bijvoorbeeld de bovenbouw, bij elkaar hebben om overleg en
samenwerking makkelijk te maken. Ook gaan we enkele lokalen verhuren die nu niet
worden gebruikt en dat levert weer extra geld op voor ons onderwijs. Alle groepen 3
tot en met 8 krijgen een digibord in de klas, heel handig voor instructies, opdrachten
en het beleefbaar maken van de lesstof.

Sterke mannen gevraagd voor sjouwwerk!
Donderdagavond 19 juli om 19.00 uur willen we met een groepje vaders kasten en
bureaus van het ene lokaal naar een ander lokaal sjouwen. We hebben hiervoor wat
stevige mannen nodig en als we met een ploeg van 4 tot 6 heren aan de slag gaan
dan zijn we met een uur klaar. Dames zijn ook welkom, maar die kasten en bureaus
zijn echt aan de zware kant. We zorgen voor fris water, thee en koffie. Aanmelden bij
Jolanda, zodat we weten met hoeveel mensen we aan de slag gaan.

Afscheid groep 8 op woensdagavond
Woensdagavond 18 juli vanaf 19.00 uur nemen de kinderen van groep 8 en hun
ouders afscheid van de school. Dit vindt plaats in de gymzaal en groep 8 verzorgt
een programma van ongeveer drie kwartier gevolgd door de uitreiking van de
getuigschriften van de Buikslotermeerschool. Altijd een bijzondere en mooie avond
voor de kinderen, de ouders en de collega’s!

Vertrek juf Kitty
Juf Kitty werkt twee dagen per week op onze school in de kleuterbouw. In de
afgelopen week heeft ze echter gemeld dat ze vanaf 1 augustus 2018 op een school
in Amsterdam-Zuid gaat werken. Bedankt juf Kitty voor je inzet op onze school en
veel succes op de volgende school! We zijn in gesprek met twee kandidaten om de
twee dagen opnieuw te gaan invullen.

Start zomervakantie 2018
Op donderdagmiddag 19 juli 2018 begint de zomervakantie om 14.15 uur. We hopen
dat alle kinderen en ouders (en vanaf vrijdagmiddag 20 juli ook alle teamleden) een
heerlijke zomervakantie zullen hebben. Een vakantie met veel mooi weer, leuke
dingen, tijd voor jezelf, tijd voor alle mensen die je lief zijn en als je op reis gaat een
hele veilige vakantie toegewenst! Op maandag 3 september starten de lessen weer
op onze school.

Studiedag voor het schoolteam
Op vrijdag 20 juli heeft het team in de ochtend een studiebijeenkomst om zaken te
plannen, werkafspraken te maken en om dingen met elkaar af te stemmen. Daarna
hebben we een gezamenlijke lunch als afsluiting van het jaar, gevolgd door een
werkgedeelte in de middag. Daarna gaat de school op slot en in de week van 27
augustus 2018 (dat is de zesde week van de zomervakantie) begint het team weer
met de werkzaamheden. In die week op donderdag en vrijdag 30 en 31 augustus
hebben we studiedagen.

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

