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Complimenten voor de kinderen!
Op de studiedagen hebben we afgesproken om de schoolregels beter, positiever en soms
strenger uit te voeren. Na enkele weken zien we als resultaat dat de kinderen rustiger en
ordelijker door de school gaan. Ook gaat het buitenspelen en het overblijven duidelijk beter
dan vorig jaar. Complimenten voor alle kinderen!
Groepsbesprekingen
Vorige week zijn de groepsbesprekingen begonnen. De leerkrachten en juf Stephanie, onze
interne begeleidster, praten de hele groep door: hoe gaat het met de leerlingen, waar moet
aan gewerkt worden, wat heeft extra aandacht nodig en hoe halen we onze
onderwijsdoelen?
Digitaal pesten en risico’s op het internet
Op donderdag 27 september 2018 hebben de groepen 6 en 7 les gehad van onze wijkagent
René Brugman. Hij heeft verteld over de vervelende dingen die op het internet kunnen
gebeuren. Ook is duidelijk gemaakt aan de kinderen wat je wel en niet moet doen om te
voorkomen dat je in de problemen komt.
Op donderdag 4 oktober zijn de groepen 8 aan de beurt.
Startavonden in de eigen groep van de kinderen
Op donderdag 27 september waren de startavonden voor de groepen 5 tot en met 8.
Voor de groepen 8 was er extra informatie over de Procedure Voortgezet Onderwijs.
Juf Ilona
De echtgenoot van juf Ilona heeft een zware operatie gehad en het was allemaal heel
spannend. Gelukkig gaat het al veel beter met hem en komende week begint juf Ilona weer
in haar groep 3.
Hulp in de schoolbibliotheek
Twee ouders verzorgen het uitlenen van de boeken elke ochtend van half negen tot
ongeveer half tien. Gül doet maandag tot en met woensdag en Emine de donderdag en de
vrijdag. Bedankt allebei voor jullie inzet!

Vergaderingen van de ouderraad en de medezeggenschapsraad
Op woensdag 3 oktober aanstaande zijn de eerste vergaderingen van dit schooljaar
2018-2019. Als er nog vragen of gesprekspunten zijn, dan horen we dat graag.
De school is aan de buitenkant bijna weer schoon
Vanaf afgelopen maandag wordt de buitenkant van de school gereinigd. Alle alg en
viezigheid moet eraf en het gebouw moet er weer fris en verzorgd uitzien. De binnenkant
van de school wacht nog op de grote schoonmaak. In overleg met het bestuur en het
schoonmaakbedrijf willen we dit voor elkaar krijgen.
Gesprekken over geld voor de school
Volgende week is het overzicht klaar van alle materialen en leermiddelen die we nodig
hebben om goed onderwijs te kunnen geven. Daarna gaan we praten met het bestuur,
omdat we meer geld nodig hebben dan we in ons budget hebben. Het bestuur heeft beloofd
om mee te denken en te kijken wat er extra nodig is aan geld.
Bijna luizencontrole
Vrijdag, 5 oktober is de luizencontrole. Verzoek aan alle ouders om ook thuis al te kijken of
dit in orde is. Kinderen hebben er een hekel aan als ze luizen hebben op school.
Kwart over twee uitgaan
Bij het uitgaan om kwart over twee verliezen de ouders en de leerkrachten soms het
overzicht. Ouders vragen zich dan af: waar is mijn kind of waar is de groep waar mijn kind in
zit? Om meer ruimte en overzicht te krijgen gaan de groepen 1-2 wat verder op het plein
staan. Ook de groepen 3, 4 en 5 gaan wat verder op het plein staan. De groepen 6, 7 en 8
lopen door tot achter op het plein. Als we het op deze manier organiseren hebben we meer
ruimte en dat geeft meer overzicht.
Kinderboekenweek
Volgende week donderdag, 4 oktober start bij ons op school de kinderboekenweek.
Dit jaar is het thema : ”vriendschap”. Een leuk onderwerp, waar elke groep op zijn eigen
manier aandacht aan gaat besteden. Misschien heeft u ook nog een leuk idee.
Laat het ons weten.
Vriendschap en knuffels horen bij elkaar. Daarom vragen wij de kinderen om aanstaande
donderdag allemaal een knuffel mee naar school te nemen.
De kinderboekenweek is voor ons weer een goede reden om nieuwe boeken te kopen.
Natuurlijk boeken die ons alles vertellen over vriendschap. In de hal van de school worden
deze boeken tentoongesteld. Maar natuurlijk gaan de boeken snel naar de groepen om
gelezen te worden.

Jumbo actie
Vorig jaar was het een groot succes!!!!!!!
Dankzij uw inzet konden wij voor de school leuke spelletjes kopen.

Ook dit jaar doet De Buikslotermeerschool weer mee met de spaaractie van de Jumbo. De
actie start op woensdag 3 oktober en de uitgifte van punten stopt op dinsdag 20-11-2018.
De spaarpunten kunt u (of uw kinderen) doneren in de speciale Jumbo doneerdoos, die u in de hal van onze school kunt vinden.
Misschien halen we wel zoveel punten op dat we een leuk speeltoestel voor het nieuwe
kleuter/peuter speelplein kunnen bestellen.
Kleuterplein
Ja, u leest het goed : het nieuwe kleuter/peuterplein.
Van de gemeente Amsterdam heeft onze school € 70.000 gekregen om het kleuterplein net
zo mooi te laten maken als het grote plein. Er is zelfs nog extra geld beschikbaar gesteld
voor het opknappen van het peuter speelplein.
Inmiddels is de architect op school geweest. Hij heeft niet alleen naar het plein gekeken,
maar hij heeft ook alle leuke ideeën die wij binnen hebben gekregen meegenomen.
Wij wachten vol spanning het ontwerp af.

Dam tot Dam-loop
Meester Floris heeft afgelopen zondag meegedaan aan deze loop van 16,1 kilometer. Hij
heeft een mooie tijd gelopen van ongeveer anderhalf uur. Hier een foto van meester Floris
en enkele collega’s van Innoord.
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Tot de volgende nieuwsbrief!
Namens het team en de medezeggenschapsraad,
Gerard Stam

