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Startavonden in de eigen groep van de kinderen
Donderdag, 27 september om 19.00 uur heten de leerkrachten van de groepen 5 t/m
8 de ouders welkom voor de startavonden. De groepen 8 krijgen samen een uitleg
over de Procedure Voortgezet Onderwijs. Wat gaat er gebeuren, wanneer zijn alle
stappen gepland en waar spelen de ouders een rol in het geheel?
Pesten op school
In de groepen 4 en 6 worden enkele kinderen regelmatig gepest. Samen met de
leerkrachten pakt juf Stephanie, onze interne begeleidster, dit aan. Ook hebben we
het Amsterdams Begeleidings Centrum gevraagd om ons te helpen dit in korte tijd
op te lossen. Als methode van aanpak hebben we “De blije klas”, een aanpak die op
onze school en op andere scholen tot goede resultaten heeft geleid. Met enkele
kinderen en ouders zijn daarnaast al gesprekken geweest over dat het pesten snel
moet stoppen. Wekelijks controleren we of het pesten afneemt door vragen te stellen
aan kinderen en ouders.
Schilders op school aan het werk
Met dank aan het bestuur wordt onze school geschilderd aan de buitenkant. Deze
week en de komende vijf weken zijn gepland voor deze klus.
Ouders gevraagd voor de luizencontrole
Binnenkort willen we weer controleren op luizen en wie wil ons daarbij helpen?
Graag aanmelden bij Jolanda.
Schoolbestuur op school
Op woensdag 19 september hadden we een onverwacht bezoek van het bestuur.
We kregen een serie vragen over de kwaliteit van onze school en hoe we daar dit
jaar en in de komende jaren aan werken. We hebben verteld en laten zien waar we
als schoolteam aan werken, in welk tempo dat gaat en wat onze doelen en

resultaten zijn die we willen halen. Laat in de middag vertrokken de bestuurder en de
medewerkster kwaliteitsontwikkeling heel tevreden van onze school. Verder heeft
het bestuur opnieuw gezegd dat ze de Buikslotermeerschool zullen steunen en
helpen om alles voor elkaar te krijgen.
Kennismakingsgesprekken
Zoals u in de jaarplanning heeft gezien, vinden de kennismakingsgesprekken plaats
in de week 1 oktober.
OR Vergadering
Aanstaande woensdag, 3 oktober (19.30 uur - 20.30 uur) vindt de eerste ouderraad
vergadering van dit schooljaar plaats. Bij deze vergadering zijn Jolanda ,Thea en
Gerard namens het schoolteam aanwezig.
De ouderraad levert een positieve bijdrage aan de gang van zaken op de school.
Zo zijn de leden van de ouderraad nauw betrokken bij de organisatie van de diverse
activiteiten, zoals Sinterklaas en Pasen.
Alle vergaderingen zijn openbaar. U bent dus van harte welkom!

Kaoutar Boudhan (ouder- en kindadviseur)
Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van je kind? Of heb je zorgen over
de situatie thuis of op school? In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en
Kindteam verbonden. Hier kan je altijd terecht, bijvoorbeeld bij de ouder- en
kindadviseur die op vaste momenten aanwezig is. De professionals van het Ouder- en
Kindteam zijn onafhankelijk van school, afspreken kan op school, in de wijk of thuis.
Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist
teruggetrokken), de gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of ouderproblematiek
zoals verslaving. Loop eens binnen bij ouder- en kindadviseur Kaoutar Boudhan, of maak
een afspraak. Samen kijk je dan wat er speelt en wat bij jullie past. Wil je gewoon informatie
en advies? Gesprekken of begeleiding van de jeugdpsycholoog of misschien een training
voor kind of ouder? Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met Kaoutar Boudhan op
0619391940 of viak.boudhan@oktamsterdam.nl. Voor vragen over de ontwikkeling en
gezondheid je kind ben je welkom bij jeugdverpleegkundige Najat
Karrouch,n.karrouch@oktamsterdam.nl of jeugdarts Renske Theus,
rtheus@ggd.amsterdam.nl
Kaoutar Boudhan (ouder- en kindadviseur) is iedere dinsdag van 13:00 tot 14:00 uur en
iedere donderdag van 8:30 tot 9:30 uur aanwezig. Je hoeft hiervoor geen afspraak te
maken.
Gezondheidsonderzoeken op school
Ieder jaar worden alle vijf- en tienjarige kinderen uitgenodigd voor een
gezondheidsonderzoek. De onderzoeken worden uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg
van de GGD, onderdeel van de Ouder- en Kindteams Amsterdam. Ouders krijgen een

uitnodiging met vragenlijst die zij vooraf invullen en krijgen tips en informatie op maat. Van
alle kinderen worden lengte en gewicht gemeten, van de vijfjarigen testen wij ook de ogen
en gehoor. Meedoen is vrijwillig.
Altijd welkom
Je kan ook langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in jouw wijk. Lees meer op
oktamsterdam.nl. Hier kan je ook (anoniem) chatten, het adres opzoeken van het team in
jouw wijk en de gegevens van de ouder- en kindadviseur op school. Je bent welkom!
Met vriendelijke groet,
Kaoutar Boudhan
Ouder- en Kindadviseur
Ouder- en Kindteam Noord Oost
k.boudhan@oktamsterdam.nl
06 19 39 19 40
www.oktamsterdam.nl
werkdagen:
oneven weken: di, wo, do, vrij
even weken: ma, di, wo, do, vrij
Ouder- en Kindteams Amsterdam
Om jou te adviseren en te helpen.

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

