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Kerstsfeer op school
Vooral ‘s morgens vroeg zitten we in de kerstsfeer: een zacht muziekje, het
(kunst-)vuur brandt in de vuurkorf, de feestverlichting is aan en de lampen zijn
gedoofd om de kerstlichtjes beter te kunnen zien. Regelmatig staan groepjes
kinderen te kijken naar de kerstversiering in de hal. Een gezellige start van de dagen
voor het kerstfeest!
Kerstdiner op woensdag 19 december 2018
Het programma van het kerstdiner dit jaar:
16.45 uur inloop naar de eigen feestelijk versierde klaslokalen
17.00 uur start kerstdiner in de eigen groep / in enkele groepen met ouderhulp
18.15 uur eindtijd van het diner.
Vriendelijk verzoek aan alle kinderen en ouders om eigen bestek en borden mee te
nemen, het liefst in een plastic tas met de naam van het kind erop (er blijven nogal
eens tassen staan en dan weten we van wie het is).
De meeste ouders brengen hun kind(eren) en gaan dan weer naar huis om
vervolgens om 18.15 uur weer terug te komen. Ouders die wat verder weg wonen of
die willen wachten, die kunnen in de teamruimte terecht met thee of koffie. Een
aantal ouders is ook gevraagd om te helpen in de groep van hun kind(eren) door de
leerkrachten. Ook de ouderraad helpt een handje mee om alles goed te laten
verlopen. Bedankt alle ouders en de ouderraad voor alle hulp!
Voor de ouders van groep 3 van juf Tuba: op deze dag heeft juf Tuba een bruiloft
waar ze aanwezig moet zijn. De lessen worden die dag gegeven door juf Stephanie
Boezaart en tijdens het kerstdiner is juf Els samen met de groep kinderen.
Afscheid van juf Yvonne op donderdag 20 december 2018

Op donderdag 20 december 2018 neemt juf Yvonne afscheid van de kinderen en de
ouders. Onder de lestijd gaat ze langs alle groepen om gedag te zeggen tegen de
kinderen. Vanaf 14.15 uur kunnen de ouders afscheid nemen van juf Yvonne in de
teamruimte. Alle ouders die haar gedag willen zeggen zijn dan van harte welkom. Juf
Yvonne zal ervan genieten als ouders langs komen!

Winnie the Pooh (dat kleine, lieve beertje) heeft ooit gezegd :
HOW LUCKY AM I TO HAVE SOMETHING THAT MAKES SAYING GOODBYE SO
HARD.
Afscheid nemen van iets dat je zo nauw aan het hart ligt, is best moeilijk.
Ik weet zeker dat ik de kinderen, mijn collega’s en ook u ,ouders/verzorgers echt ga
missen, maar na 39 jaar (waarvan zo’n 25 jaar op de Buikslotermeerschool) ga ik
samen met mijn echtgenoot genieten van mijn pensioen.
Rustig ‘s morgens mijn krantje lezen, op vakantie kunnen gaan buiten de
schoolvakanties, lekker in mijn tuin werken en nog meer van mijn twee kleinzonen
genieten, ik kijk er naar uit.
Met een goed gevoel, wetende dat ik “mijn Buikslotermeer “ in goede handen
achterlaat, neem ik op donderdag 20 december afscheid van de kinderen en hoop ik
u, ouders/ verzorgers, om 14.15 uur persoonlijk gedag te kunnen zeggen.
Juf Yvonne

Jumbo actie

€ 916,85 !!!!!!!
Geweldig, wat een mooi bedrag. Dit kan de school (alle kinderen) goed gebruiken.
Alle ouders, die zo hard voor de school bij de Jumbo gespaard hebben, bedankt.
Uiteraard hoort u van ons nog wat wij voor dit mooie bedrag gekocht hebben.
Niels, voorzitter van de leerlingenraad, mocht samen met juf Thea de cheque bij de
Jumbo winkel ophalen.

Vrijdag 21 december 2018
Op vrijdag 21 december zijn alle kinderen vrij en dit is de eerste dag van de
kerstvakantie voor de kinderen. Lekker veel tijd om te spelen, misschien uitslapen,
kerstfeest en “Oud en Nieuw” vieren en verzin het verder maar.
In de ochtend hebben de teamleden een werkochtend om allerlei zaken te regelen
en om de lessen en Cito-toetsen van januari en februari goed voor te bereiden. Voor
de groepen 1-2 is het dan ook nodig om de nieuwe lesmethode Kleuterplein te gaan
voorbereiden. Het is een goede methode met beleefbare en uitnodigende thema’s
voor de kleuters. Deze methode heeft duidelijke leerstoflijnen voor woordenschat,
voorbereidend lezen op een speelse manier en voorbereidend rekenen voor
kleuters. Bij dit laatste onderdeel gaat het vooral om het leren toepassen van de
rekenbegrippen: erbij, minder, meer dan, eerste, eraf halen, de minste, de langste en
‘hoeveel is dat samen’?
Om half een gaan alle teamleden samen met de medewerkers van de Tinteltuin
lunchen om het jaar af te sluiten. Daarna is het voor alle teamleden ook
kerstvakantie. Allemaal een heerlijke kerstperiode toegewenst, rust lekker uit, geniet
van de gezellige dagen en op 7 januari 2019 weer uitgerust en opgeladen aan de
slag!
Start op maandag 7 januari 2019 om 9.00 uur door de kinderen
Door de wisseling naar een nieuw schoonmaakbedrijf krijgt de hele school een grote
schoonmaakbeurt die tot in de eerste dagen van januari gaat duren. Dat betekent
dat we pas op het laatste moment het meubilair in de lokalen weer normaal neer
kunnen zetten. Tussen acht en negen uur doen we dit in alle lokalen, zodat we op 7
januari om negen uur gaan beginnen met de lessen. Misschien geeft dit
problemen voor sommige ouders, maar we rekenen op het begrip van de ouders
door de bijzondere situatie.
Peuters ook naar de tandarts
Op dinsdag 11 december 10.00 uur zijn twee peutergroepen van de Tinteltuin een
bezoekje gaan brengen aan de tandarts. Het ging om de groepen “de Olifantjes” en
“de Tijgertjes”. Daar werden ze ontvangen door tandarts Stefanie en assistente
Petra, die beide heel goede met kinderen van alle leeftijden kunnen omgaan.
De peuters vonden het heel interessant en de leidsters vonden het zelfs spannend
om mee te maken. Natuurlijk was er ook tijd voor een poetsles: hoe kan je het beste
je tanden poetsen en hoe vaak kan je dat het beste doen?

Op dinsdag 18 december 2018 zijn tandarts Stefanie en assistente Petra voor het
laatst op onze school. Bedankt dat jullie zijn geweest en graag tot een volgende
keer!
Juf Denice komende week voor het laatst
Kort voor de herfstvakantie is Denice begonnen bij ons op school in de groepen 1-2A
en groep 4. In overleg met elkaar hebben we besloten om na december 2018 niet
verder met elkaar te gaan. Bedankt Denice voor je grote inzet en de liefdevolle
manier waarop je met kinderen omgaat!
Opvoeddebat of hoe kan je het beste opvoeden? (herhaling)
In deze cursus gaan moeders met elkaar in gesprek over het opvoeden. Ouders
houden van hun kind(eren) en je doet dagelijks je best, maar soms is het (heel)
moeilijk. Wat kan je het beste doen en hoe krijg je dat voor elkaar? Ook is het
belangrijk om goed af te stemmen met je partner. En als je meer hulp nodig hebt,
dan moet je weten wie je kan helpen. En dit alles natuurlijk op een zo positief
mogelijke manier!
Aanmelden kan bij de Ouderkamer via Soumaya. Zij weet wanneer de cursus
bijeenkomsten zijn en hoe laat (gewoonlijk tussen 9.00 en 10.30 uur). Voor vragen of
meer informatie: Soumaya in de Ouderkamer of via Mohamed Ittidar 06 81917626,
of mittidar@gmail.com via de mail.
Kerstontbijt?
In de vorige nieuwsbrief stond er een stukje over een kerstontbijt. Dit ging alleen
over het kerstontbijt op donderdagmorgen 20 december van de ouderkamer en niet
over een kerstontbijt op school. Wij hebben een kerstdiner op woensdagavond.
Enkele ouders hadden hier vragen over, maar het gaat om een kerstontbijt van de
ouderkamer.
Tot de volgende nieuwsbrief!
Namens het team en de medezeggenschapsraad,
Gerard Stam

Ouderkamer
Deze week was het weer erg waardevol en leerzaam. Op maandag hadden wij geleerd
over wat stress betekent, verschil tussen gezonde en ongezonde stress, wat stress
doet met onze hersenen, met ons geheugen, met ons lichaam en met ons gedrag… En
natuurlijk GOUDEN TIPS om stress de BAAS te blijven! Bijvoorbeeld het eten van
avocado’s, vette vis, tomaten en walnoten. Vanwege de grote interesse in deze
uitgebreide workshop gaan we vanaf volgend jaar maandelijks op een vaste dag een
belangrijk onderwerp bespreken en samen oefenen. Omdat JIJ het WAARD bent
GEZOND en GELUKKIG te ZIJN! J
Op donderdag hebben wij gesproken over gezond leven; mindset, slapen, bewegen,
eten en alles wat te maken heeft met gezondheid. Ook hierover gaan we volgend jaar
weer leuke leerzame workshops organiseren. Vandaag hebben we het vijfde
opvoeddebat gehad met moeders. Hoe veilig voel jij je in de wijk? Hoe komt het dat
sommige jongeren op straat hangen, stelen of voor overlast zorgen? Wat doe je als je
kind een keer steelt of voor overlast zorgt? Wat hebben deze kinderen nodig? en wat
kan jij al ouder doen om je kinderen te beschermen en te stimuleren tot gewenst
gedrag? We zijn weer wijzer en kijken uit naar de twee laatste bijeenkomsten. We
sluiten feestelijk af in januari met uitreiking van een certificaat en een gratis spel voor
het gezin. Houd het programma en de flyer in de gaten voor de data. Tot dan!

Met vriendelijke groet,

Soumaya Ouchani
Oudercontactmedewerker IKC Buikslotermeer
Werkdagen:ma 08:00-12:45, donderdag 08:00-14:45 en vrijdag 08:00-12:45

