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Agenda 

 

 

 

Dinsdag 
20-09 

Informatieavond  

19.00-20.00 uur   
Groep 1/2, 3, 4 en Leo 

20.00-21.00 uur   
Groep 6/7 en 8 

 

Maandag 26-09 

Informatieavond 

Groep 5                
19.30-20.30 uur 

Start week van de  
pauzehap voor      
groep 4 t/m 8 

 

Woensdag 28-09 

Sportdag voor de   
groepen 3 t/m 8 + Leo 

Scholen korfbaltoernooi 

 

Vrijdag 30-09 

Bezoek scheepvaart 
museum groep 7 

 

Woensdag 05-10 

Start Kinderboeken 
week 

Scholen korfbaltoernooi 

 

Vrijdag 14-10 

Afsluiting Kinderboeken 
week 

 

Maandag 17-10 

Start herfstvakantie    
t/m vrijdag 28-10 

Vanuit de kleutergroepen 
 
 
 
We zijn flink aan de slag gegaan met het thema: De zee. We hebben de 
mooiste vis van de zee geknutseld, de onderwaterdieren bekeken en in de 
klas hebben we zelfs een haai en een dolfijn! Deze dieren groeien elke dag. 
De kinderen kijken elke dag naar deze dieren. 
Ook is Ella Kastella al langs geweest om een letter te introduceren. In 1/2a 
heeft Ella Kastella de letter 'z' geïntroduceerd en in 1/2b 'v'. Binnenkort 
komt Ella Kastella weer langs met de andere letter. 
 
In de klas zijn we druk bezig met de weektaken. De oudste kinderen krij-
gen elke week nieuwe taken die ze moeten uitvoeren. Deze week moesten 
de kinderen een vis maken van knex en woorden van de dieren naleggen of 
stempelen. 
 
In de klas zijn we druk bezig met het leren van de vormen. Het weer was 
erg lekker dus we hebben buiten een vormenspel gespeeld. We hebben al-
lemaal vormen op de grond getekend met stoepkrijt (vierkant, rechthoek, 
driehoek, cirkel, ruit en ovaal). De juf zei een vorm en de kinderen moes-
ten zo snel mogelijk daar naar toe rennen. Dat was heel leuk! 
 
Het was lekker weer! Daarom zijn we naar de speeltuin gegaan. Er was ge-
lukkig veel schaduw waardoor we daar lekker konden spelen. 
 
Groet, 
De kleuterjuffen 

Hallo allemaal, 

Graag stel ik mij op deze manier even aan jullie 

voor, omdat ik sinds het begin van het school-

jaar werk op de BAS. Mijn naam is Iris van 

Heezik, ik ben 23 jaar en ik woon in Badhoeve-

dorp. Ik vervang meester Marcel in groep 5, 

omdat hij nog herstellende is van een gebroken 

been. Ik werk op maandag, donderdag en vrij-

dag op de BAS. 

Dit jaar is mijn tweede jaar in 

het onderwijs. Vorig jaar heb ik 

het hele jaar met heel veel ple-

zier in groep 4 gewerkt. Ook in 

dit schooljaar heb ik weer 

enorm veel zin! 

 

Tot snel op de Burgemeester Amersfoordt 

school! 

Groetjes, 

Iris van Heezik 

Schaken 

Hoi ik ben Ivo en ik orga-

niseer een schaakclub een 

half uur na school. Aan-

melden is voor iedereen 

mogelijk. Na schooltijd in 

de gymzaal aanmelden! 

De inschrijving sluit vrij-

dag 23 september 2016. 

Bij de inschrijving hoor je 

waar we het doen. 

De schaakclub is 6 weken 

lang op woensdag. Jullie 

krijgen les van mij en spe-

len partijtjes. Ik hoop dat 

jullie daar vandaan komen 

als beginnende schakers of 

beter. (als je les neemt)  

 



 

 

Plusklas 
 
Veel kinderen en ouders vroegen zich af wanneer de 
plusklas weer gaat beginnen! Ze hebben het vorig 
jaar zo leuk en leerzaam gehad tijdens de projecten 
Egypte en het determineren van waterdieren en na-
tuurlijk gaan we er ook dit schooljaar een uitdagend 
leerrijk plusklasjaar van maken. Ik start na de 
herfstvakantie met de plusklaslessen voor alle regu-
liere klassen. Dit zal weer op de vrijdagen zijn. 
Samen met Leonardo leerling Ivo Andringa, die aan 
het NK schaken meedoet, ga ik de eerste periode 
schaaklessen verzorgen. De leerlingen leren de ba-
sis van het schaken en leerlingen die al wat meer 
aankunnen zullen diverse tactieken te leren krijgen. 
Het 2e vak is Grieks. We gaan Grieks leren schrij-
ven, het alfabet wordt behandeld, maar ook de 
Griekse Mythologie. U kent vast wel Zeus, de opper-
god, maar er zijn er nog veel meer. Natuurlijk zullen 
we het thema Grieks afsluiten met een project en 
een museumbezoek! Ik heb er weer zin in. Alle 
plusklasleerlingen zullen de eerste bijeenkomst een 
plusklasrooster krijgen. 

Sportdag 
 
U heeft het vast al 
wel op de jaarka-
lender zien staan. 
Op woensdag 28 
september vindt 
de sportdag plaats 
voor groep 3-8! Na 
het succes van vorig jaar willen wij er dit school-
jaar opnieuw een sportieve happening van maken. 
Hiervoor is natuurlijk ook veel ouderhulp nodig. 
Noteert u de datum alvast in uw agenda? U heeft 
als het goed is via de digiduif alle sportdaginforma-
tie ontvangen. De intekenlijst voor hulp zit daar 
ook bij. Helpt u ook mee? 

Winnaar aantal knikkers raden 

Tijdens het jaarfeest heeft ieder-

een de mogelijkheid gehad om 

het aantal knikkers in de pot te 

raden. Er zaten 252 knikkers in de 

pot. Rayen uit groep 7 zat er 

maar twee knikkers naast. Hij zat 

er het dichtst bij en is de gelukki-

ge winnaar van een mooie bal.  

Gefeliciteerd! 

Even voorstellen 

Ik ben Jessica van Dijk en woon in Hoofddorp, sa-
men met mijn man en onze drie kinderen. 
Sinds het schooljaar 2006-2007 ben ik werkzaam 
binnen SOPOH. 
In het begin werkte ik in de bovenbouw. De laatste 
jaren heb ik ervaring mogen opdoen in de midden- 
en onderbouw op een Daltonschool. 
Dit schooljaar ben ik te vinden op de 
BAS. Inmiddels hebben we er al drie 
weken op zitten en heb ik al veel leuke 
momenten op deze school gehad. Een 
gezellig feest en een leuk waterspeel-
moment bijvoorbeeld! 

Groep 8 
 
 
 
 
Afgelopen donderdag heeft groep 8 meegedaan 
aan de Junior Innovation Challange. Door de kin-
deren zijn vernieuwende oplossingen bedacht voor 
problemen als: het rijden door rood licht, te hard 
rijden, teveel saaie spelletjes enz. De kinderen 
presenteren hun oplossing in een filmpje van an-
derhalve minuut. De filmpjes zijn vanaf volgende 
week te zien op de site van Junior Innovation 
Challenge. Omdat het ook een landelijke wedstrijd 
is, vragen wij u om zoveel mogelijk te gaan stem-
men. De kinderen weten hoe dat moet. 
 
Komende dinsdag, 20 september, is vanaf 20.00 
uur de informatieavond. Deze zal voor een belang-
rijk deel in het teken staan van de overstap naar 
het Voortgezet Onderwijs en alles wat daarbij 
komt kijken. Belangrijk dus. 
 
Vanaf donderdag 22 september komt Lisa Oude 
Elferink stage lopen in groep 8. Lisa is eerstejaars 
student aan de PABO Haarlem. Lisa zal tot half ja-
nuari iedere donderdag in groep 8 zijn.   

Week van de pauzehap 
 
Voor groep 4 t/m 8 is het 26 t/m 30 
september week van de pauzehap. 
Wij vinden het leuk en nuttig om daar 
als school aandacht aan te besteden, 
dus hebben wij ons ingeschreven. 
 

De kinderen krijgen deze week in de kleine pauze 
iedere dag een gezond tussendoortje. 
Ook besteden we in de groep aandacht aan  
gezond eten. 
U hoeft deze week geen tussendoortje voor de  
kleine pauze aan uw kind mee te geven. 
 
Juf Marianne 



 

 

Nieuws uit groep 4 

In groep 4 zijn wij gestart met een kennismaking en hebben wij enkele af-

spraken en regels besproken. Wij gaan de komende weken aandacht beste-

den aan het zelfstandig werken.  

In de groep hebben wij het gehad over wonen. Mensen kunnen in verschil-

lende soorten woningen wonen, zoals een eengezinswoning, boerderij of flat.  

Wereldoriëntatie 

Dieren wonen tevens op verschillende plekken. In groepjes hebben de kin-

deren de plekken besproken waar bepaalde dieren wonen. Hierbij werd erg 

goed overlegd en samengewerkt. Naast plekken om te wonen hebben we het 

verder gehad over de verschillen tussen een meer en de zee, eb vs. vloed en 

zoetwater vs. zoutwater.  

Op vrijdag 23 september mogen de kinderen een schepnet meenemen naar 

school en zullen wij op onderzoek gaan naar het leven in de plas. Daarnaast 

de vraag of iemand een glazen bak of aquarium te leen heeft.  

Maandag 19 september maken de kinderen hun eerste spelling oefendictee 

(het signaaldictee), waarna op Vrijdag 26 september het controledic-

tee zal volgen. Tot slot bent u op dinsdag 20 september van harte 

welkom in groep 4 voor de informatieavond.  U krijgt dan onder andere uit-

leg over de toetsen en wat u kunt ondernemen om uw kind zo goed mogelijk 

op de toetsen voor te bereiden.  

Vanaf woensdag 21 september zal juf Karensa elke woensdag voor de groep 

staan. Wij heten Juf Karensa van harte welkom en wensen haar alvast een 

plezierige tijd toe op de Bas. 

Groetjes van Juf Jane uit groep 4 

Ouderhulp nodig bij het lezen 

Wie wil ons helpen bij het oefenen met tech-
nisch lezen?  

Drie ochtenden per week, van 8.30 tot 9.00 
uur, lezen de kinderen van groep 3, 4, en 5 uit 
hun boekje van Lekker Lezen. Het zijn kleine 
groepjes van 2 tot 4 kinderen, die begeleid 
worden door een ouder of een kind uit de bo-
venbouw. Wilt u een half uur per week helpen 
en zo’n groepje begeleiden, heel graag! De kin-
deren lezen in het eigen lokaal. Naast het hard-
op lezen, maken de kinderen in dat half uur de 
opdrachtjes uit hun werkboekje. De leerkrach-
ten van de middenbouw geven graag verdere 
informatie, mocht het nodig zijn! We hopen dat 
veel ouders zich aanmelden, ook opa’s en 
oma’s zijn van harte welkom. 

Kinderboekenweek  

5 t/m 16 oktober 2016  

‘Voor Altijd Jong!’ 

 

 

 

Oma’s en opa’s zijn heel belangrijk in de kinderboe-

kenweek, dit jaar met het thema Voor Altijd Jong! 

Over opa’s en oma’s.  

De kinderboekenweek start op woensdag 5 oktober en 

wordt feestelijk afgesloten op vrijdag 14 oktober.     

In school zullen we op verschillende manieren hieraan 

aandacht besteden en in de volgende BASbrief zullen 

we u hier nader over informeren.  

Nu al willen we oma’s en opa’s uitnodigen om tijdens 
de kinderboekenweek in de groep van hun kleinkind 
voor te lezen.  Van donderdag 6 oktober tot en met 
donderdag 13 oktober hopen we veel oma’s en opa’s 
in school bezig te zien! In de week van 26 september 
zal er een intekenlijst hangen bij elke groep met da-
gen en tijden waarop oma of opa zich kan inschrijven.   



 

 

Groep 3 

Wat gaat de tijd snel en wat is er al een boel geleerd en opgefrist.  
Iedereen probeert te denken aan afspraken als: 
We lopen rustig door school. 
Als één iemand praat is de rest stil. 
Tassen laten we tot de lunch aan de kapstok. 

De woorden ik, maan, roos, vis, sok, aan en pen zijn al veel besproken. 
De schrijfletters m, r , v, i, s, aa en p hebben we in schrijfletters geschreven. 

 
Met rekenen tellen we veel heen en terug en zijn we begonnen met sommetjes maken. 
We zitten gelukkig niet alleen aan tafel, maar we rekenen ook in spelvorm. Maandag hadden alle kin-
deren een getal voor hun buik, moesten ze op volgorde gaan staan van minder naar meer en hebben 
we gekeken naar de buurgetallen. Bijvoorbeeld: wat zijn de buren van 6?  

De eerste week was er nog geen gym. In week 2 ben ik met de kinderen samen naar de gymzaal gelo-
pen en heb ik via het digibord laten weten dat u uw kind zelf kunt brengen naar de gymzaal. Met de 
kinderen is dit natuurlijk ook in de klas besproken en veel ouders kon ik het mondeling laten weten. 
Maandag zijn een boel ouders met kinderen voor 08.30uur in de gymzaal aangekomen om daar om te 
kleden. Wat leuk om te zien dat ouders en kinderen die eerst naar school kwamen elkaar hielpen; ik 
weet niet waar het is, kan ik met jou mee? Of lieve ouders en kinderen die iemand hoorde zeggen: “ik 
weet niet waar het is”, die boden direct aan om samen te lopen. Wat fijn om te zien. 
 
Ook fijn om te zien is hoe gezellig er wordt buiten gespeeld.  

 

 

We boffen met het weer. Het was donderdagmiddag ook erg gezellig op het plein, 
wat een watergezelligheid. 
 

Nog even praktisch 

Het drinken en fruit nuttigen we om 10.30 uur. Die spullen mogen in de rode bak in de klas.  
De spullen voor de lunch mogen in een eigen tas aan de kapstok.  
Op de gang staan blauwe bakken, die zijn om gymtassen in te doen. 
 

Meester Tom is op maandag in de gymzaal en op dinsdag juf Mirjam.   
Groep 3 start beide gymdagen om 08.30uur met de gymles. 
Als u het prettig vindt om op maandag direct naar de gymzaal “het Voortouw” te gaan, in plaats van 
eerst de school in te komen, kunt u (uw kind) dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag de gymtas mee 
(laten) nemen. 

Zien we u 20 september op de informatieavond? 

Groeten van Annoesjka en Jessica 

Hoi!  

Mijn naam is Charlotte en ik ben een studente 

van de pabo. Vanaf volgende week kom ik op 

de donderdag gezellig meelopen in klas 6/7 

bij juf Yvonne. Ik zie er erg naar uit om er 

samen met de klas een leuke tijd van te ma-

ken!  

Ik vertel ook nog eventjes iets over mezelf. Mijn grootste 

hobby is drummen, maar ik houd ook van tekenen, foto’s 

maken en bakken (en opeten!). Als er nog meer vragen 

zijn kunt u die gerust aan mij stellen.  

Charlotte 

Typecursus 
 
Er is een groot aanbod voor typecursussen 
op de markt. Op tv komen regelmatig recla-
mes voorbij. De school krijgt nu het aanbod 
om voor kinderen van groep 6 t/m 8 na 
schooltijd de typecursus aan te bieden op 
locatie. In plaats van zelfstandig een on-
line typecursus te behalen, wordt er nu be-
geleiding geboden. Er moet wel nog altijd 
thuis geoefend worden. De groep moet uit 
minimaal 7-8 kinderen bestaan om de cur-
sus op locatie door te laten gaan. Indien 
ouders geïnteresseerd zijn in het aanbod 
kunnen zij dit aangeven bij de groepsleer-
kracht.  



 

 

Rots en Water training 
 
Na de herfstvakantie start er bij vol-
doende aanmeldingen een rots en wa-
ter training bij ons op school voor de 
groepen 5 t/m 8.  
 
Deze training wordt 1x per jaar aangeboden aan de kin-
deren van de school. In een rots en water training is er 
aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van 
kinderen.  
Het doel van het Rots en Water programma is het ver-
groten van de communicatie- en sociale vaardigheden 
en het welzijn bij kinderen. Het voorkomen en/of ver-
minderen van sociale problemen zoals pesten, conflic-
ten, uitsluiting en meeloopgedrag.  
U kunt uw kind tot 30 september opgeven bij de 
groepsleerkracht. Bij twijfel, vraag vrijblijvend advies 
aan de leerkracht. 

Wij hebben u echt nodig!!! 

De verschillende werkgroepen kampen helaas 

nog met een tekort aan ouders. Uw hulp is echt 

nodig en wij hopen dat u tijd en ruimte kunt 

vinden om ons te helpen. 

 

 

 

 

 

Wij zijn nog dringend op zoek naar: 

Bibliotheek ouders 

OR ouders 

Luizenpluizers en 

Klassenouders 

U kunt zich via de groepsleerkracht van uw 

zoon/dochter opgeven. 

Waterpret op de BAS 


