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De dag van de leerkracht
Ieder jaar is het op 5 oktober de internationale Dag van de Leraar.
De Dag van de Leraar of Dag van de Leerkracht is een landelijk initiatief om alle
leerkrachten een dag in het zonnetje te zetten.
Op 5 oktober worden alle juffen en meesters bedankt voor hun inzet.

Als blijk van waardering kreeg het team van De Buikslotermeervan het bestuur
Innoord deze heerlijke taart.

Ouderavond groep 8
Afgelopen woensdagavond vond de voorlichting plaats over de overstap naar het
voortgezet onderwijs met uitleg over de regels, de matching en verschillende
schoolkeuze tips .
Deze avond werd verzorgd door Lidewij van OCO (Onderwijs Consumenten
Organisatie). De OCO is er voor iedereen met vragen over onderwijs in Amsterdam.

De presentatie van deze avond ontvangen alle ouders van groep 8 komende week
via de mail.
In de hal van de school hangt een poster met de contactgegevens van OCO. Meer
informatie is te vinden op www.onderwijsconsument.nl
Vrijwillige ouderbijdrage
In de bijlage vindt u informatie over het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage met
de Stadspas.
Verder vragen wij u in de brief vriendelijk om de ouderbijdrage voor 1 november over
te maken naar rekeningnummer NL15INGB0004665062.

Digitaal pesten
De groepen 8 kregen vorige week bezoek van de wijkagent René Brugman.
Hij heeft verteld over de gevolgen van digitaal pesten.
Een grapje begint vaak klein, maar kan grote gevolgen hebben als het nieuws
verspreid wordt.
De leerlingen waren erg onder de indruk.
Verder beloofde René Brugman te beginnen met kickbokslessen voor alle groep 8
leerlingen.
Jumbo actie
In de winkel van de Jumbo staat al een grote doos met gespaarde punten voor ons
klaar. U kunt daar uw punten voor onze school kwijt, maar ook in de hal op school
staat een grote doos waar de punten in kunnen.
De actie gaat nog even door en er kunnen nog veel meer punten bij.
Bibliotheek
Wist u dat uw kind gratis lid kan worden van de openbare bibliotheek?
De dichtstbijzijnde openbare bibliotheek zit op het Waterlandplein 302 (1024 NB
Amsterdam)
Iedereen van 0 t/m 18 jaar kan gratis lid worden.
Eenmaal lid kun je 10 boeken (maar ook tijdschriften) per keer lenen. Op de site
https://www.oba.nl/vestigingen/oba-waterlandplein.html vindt u het formulier
waarmee u uw kind lid kunt maken.

Tot de volgende nieuwsbrief!
Namens het team en de medezeggenschapsraad,
Yvonne van der Meulen

