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In memoriam Marion Zwart

Woensdag, 18 juli kregen wij het schokkende nieuws dat onze oud - collega
van De Buikslotermeerschool, Marion Zwart, na een kort ziekbed, is overleden.
Wij zullen ons Marion herinneren als iemand die met toewijding en
enthousiasme voor collega’s, kinderen en ouders klaarstond.

De indeling van de klaslokalen in het volgende schooljaar
De groepen 1-2 blijven in dezelfde lokalen, de groepen 3 ook allebei, groep 4 heeft
30 kinderen en daarom zit deze groep beneden naast het kleuterbouw-lokaal van
Femke. Groep 5 zit boven achter het lokaal van Tuba, groep 6 komt in het eerste
lokaal boven waar juf Soemintra dit jaar zat. Groep 8A komt in het volgende lokaal,
groep 7 heeft het lokaal links achter en groep 8B rechts achter.
Het lokaal naast de werkruimte van Jolanda, Yvonne en Linda wordt Ouderkamer,
het wordt gebruikt voor overleggen, voor Wijsneus en voor gesprekken. We hebben
dan nog een lokaal boven over naast dat van Ilona en dat gebruiken we voor
leermaterialen, werkboekjes en als opslag voor meubilair.

Digiborden in de groepen 3 tot en met 8
In de zomervakantie regelt ons vaste digiborden bedrijf dat in alle lokalen een goed
werkend digibord hangt. Heel handig en makkelijk om snel zaken uit te kunnen
leggen, aantrekkelijk tijdens instructies en als leerkracht kun je van alles laten zien
en beleefbaar maken. Onmisbaar in het moderne onderwijs!

Bedankt verhuisteam!
Donderdagavond 19 juli hebben een aantal vaders en een moeder met twee zonen
samen met meester Floris en meester Gerard kasten, bureaus, zware borden en
meubilair gesjouwd om alles voor de zomervakantie op de goede plek te krijgen. In
de zesde week van de zomervakantie willen we alles in de lokalen klaarzetten en
voorbereiden om 3 september 2018 goed te kunnen starten. Bedankt vaders.
moeder, zonen en meester Floris!
Kaoutar Boudhan
Onze Ouder- en Kindadviseur, Kaoutar Boudhan houdt iedere dinsdag van
13:00-14:00 uur en donderdag 8:30-9:30 uur spreekuur.

Afscheid groep 8 op woensdagavond 18 juli 2018
Woensdagavond 18 juli was de Afscheidsavond van groep 8 samen met de ouders,
familieleden en bijna alle collega’s. De kinderen van groep 8 lieten een vlotte en
gevarieerde voorstelling zien van een reeks optredens waarin muziek de hoofdmoot
was. Daarna hebben juf Marianne en meester Floris een persoonlijke tekst
uitgesproken over alle schoolverlaters, gevolgd door het uitreiken van de
getuigschriften en het opzetten van de studentenpet. Kinderen, ouders en collega’s
hebben genoten.

Na afloop waren er afscheidstranen bij de kinderen en een deel van de ouders. We
kijken terug op een hele mooie avond!

Laatste nieuws
We hebben 70.000 euro gekregen van de gemeente Amsterdam om ons plein
(binnen de groene hekken) op te knappen. De eisen zijn: groen, regen proof en
duurzaam. We vragen aan alle kinderen en ouders om ideeën en voorstellen leveren
voor ‘ons plein’. Kom met leuke speelmogelijkheden, doe-dingen en natuurtips.

Start zomervakantie 2018
Op donderdagmiddag 19 juli 2018 om 14.15 uur is de zomervakantie 2018
begonnen voor alle kinderen. Allemaal nogmaals een heerlijke zomervakantie
toegewenst! Graag zien we alle kinderen, ouders en collega’s blij en uitgerust weer
terug in het nieuwe schooljaar.
Op maandag 3 september 2018 om half negen starten de lessen weer op onze
school.

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

