
 

 

30 september 2016 

Agenda 

 

 

Woensdag 05-10 

Start                      

Kinderboeken week 

Scholen korfbaltoernooi 

 

Vrijdag 14-10 

Afsluiting                

Kinderboeken week 

 

Maandag 17-10 

Start herfstvakantie    

t/m vrijdag 28-10 

(twee weken!!!!) 

 

 

Woensdag 02-11 

Atelier thema Reizen 

 

Vrijdag 04-11 

Groep 5 naar het      

van Goghmuseum 

Groep 6 naar het   

Rijksmuseum 

 

Woensdag 09-11 

Atelier thema Reizen 

 

Maandag 14-11 

Rapporten            

groep 3 t/m 8  

 

Woensdag 16-11  

Atelier thema Reizen 

 

Vrijdag 18-11 

Studiedag                

Alle kinderen vrij 

Directiewisseling 

 

 

Zoals u ongetwijfeld al vernomen heeft, gaat directeur Marjolein Triest onze 

school verlaten. Ze heeft per 1 oktober een baan op een andere school aan-

vaard. Heel jammer is het dat ze nu door een val gedwongen thuis zit. We 

wensen haar een goed herstel en het beste toe in haar nieuwe betrekking. 

Gelukkig is de opvolging al bekend. Na overleg met de MR is door ons be-

stuur mevrouw Christine Heijnen benoemd als directeur voor de komende 

jaren. Zij heeft al veel ervaring in het onderwijs, ook als (interim-) direc-

teur. Christine Heijnen kan pas op 1 november in dienst treden, maar zal de 

komende maand wel al regelmatig op school komen om kennis te maken. 

Ze wordt benoemd voor vier dagen per week. In de volgende BASbrief zal 

ze zich aan u voorstellen. 

Ondertussen moet de gewone gang van zaken wel geregeld worden. Het be-

stuur heeft hiervoor Niko Vonk gevraagd. Hij stelt zich hieronder aan u 

voor: 

Bij deze wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Niko Vonk en ik 

kom tot 1 november het team helpen door de regeling van de dagelijkse za-

ken op me te nemen. Daartoe zal ik op dinsdag, woensdag en donderdag op 

school zijn. Mogelijk heeft u me al gezien: heel lang, grijs haar en een bril 

met donkere rand. Voor de SOPOH ben ik in totaal 30 jaar schooldirecteur 

geweest op een aantal van de scholen. Afgelopen 2 september was ik daar 

juist mee gestopt… nu ben ik nog voor 2 dagen in de week voor het bestuur 

actief. Kom met vragen gerust bij me aan, of mail naar niko.vonk@sopoh.nl 

Deze klus doe ik graag en ik geniet al van de werklust van het team van de 

BAS. 

Leerkrachtwisseling 

De leerkracht van groep 5, Marcel van 

Bommel, is al geruime tijd ziek en zal 

pas langzaamaan terugkomen. Deze we-

ken hebben de juffen Iris en Rozemarijn 

de inval voor hun rekening genomen. 

Maar dat stopt helaas met de herfstva-

kantie vanwege aangegane verplichtin-

gen.  

Gelukkig weten we nu dat we een goede 

oplossing hebben: we hebben een jon-

ge, enthousiaste, sterke leerkracht be-

reid gevonden om deze groep te gaan 

doen. Hij heet Joost den Hertog. Zijn 

huidige school, waar hij nu ingevallen 

heeft, laat hem met tegenzin gaan  

Kampioenen 

 

 

 

De teams uit groep 3 en 4 die 

mee hebben gedaan aan het 

scholen korfbaltoernooi zijn eer-

ste geworden. Gefeliciteerd! 

 

mailto:niko.vonk@sopoh.nl


 

 

Week van de pauzehap 

 

 

Het is een paar dagen smullen geweest in de klas. 

We hebben een gezonde week gehad. 

Het lekkerste was mozerella met kaas! 

Mikail Leonardo groep 

Bijenproject groep 7 

Afgelopen week hebben de kinderen van groep 6/7 een project gehad over bijen. In de klas hadden we 

een heuse bijenkast en spullen van de imker. We hebben gekeken naar verschillen tussen bijen, wespen 

en hommels (al is het één familie), naar het werk van de imker en hoe belangrijk bijen zijn voor onze 

fruitteelt. Helaas wordt de bij met uitsterven bedreigd. Mogelijke oorzaken hiervan hebben we ook be-

sproken. Het was een leerzame week, waarbij de angst voor de bij, plaats gemaakt heeft voor veel 

waardering voor dit bezige beestje. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke informatie m.b.t.  tussenschoolse opvang (TSO) 

 

 

 

Geachte ouders / verzorgers van de Burgermeester Amersfoordtschool, 

 

Na de herfstvakantie gaan wij de tussen schoolse opvang verzorgen voor uw kinderen. 

 

Inschrijven: 

Vanaf 1 oktober 2016 is het mogelijk om uw kind(eren) in te schrijven: 

https://kinderopvanghaarlemmermeer.flexkids.nl/aanvraag/locatie 

 

TSO begeleider worden: 

Om na de herfstvakantie te starten met de tussen schoolse opvang hebben we een enthousiast team 

van TSO begeleiders nodig. 

Er hebben zich reeds een aantal enthousiaste ouders opgegeven om onderdeel uit te gaan maken van 

ons team!  

 

Wij zoeken echter met spoed nog meer enthousiaste TSO begeleiders voor de begeleiding van uw kin-

deren!  

Hiervoor organiseren we een informatie avond: 

 

Datum  : Woensdag 12 oktober  

Tijd   : 19.30 - 21.00 uur. 

Locatie  : Burgemeester Amersfoordtschool 

 

TSO begeleiders ontvangen een vrijwilligers vergoeding voor het leveren van hun diensten van SKH. 

 

Wij hopen u dan te mogen begroeten! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Helouise Vermeulen 

TSO coördinator 

06-22885284 

h.vermeulen@kinderopvanghaarlemmermeer.nl 

 

 

https://kinderopvanghaarlemmermeer.flexkids.nl/aanvraag/locatie
mailto:h.vermeulen@kinderopvanghaarlemmermeer.nl


 

 

 

 

 

 

 

Tussen Schoolse  Opvang  (TSO) 

 

Wij zijn opzoek naar TSO begeleiders! 

 

Als tso begeleider: 

 

Bent u in de schoolweken 1 tot 4 vaste dagen beschikbaar tussen 11.45 en 13.15 uur 

 

Ontvangt u een vrijwilligersvergoeding van € 9,00 per keer 

 

Betaalt u op de dag dat u bij de tso werkt geen geld voor uw kind(eren) 

 

Neemt u deel aan overleg en training voor de tussenschoolse opvang 

 

Bent u op een leuke manier betrokken bij de school en werkt u in een leuk team! 

 

Bent u onze nieuwe TSO collega?  

Neem dan z.s.m. contact op met de TSO coördinator. 

 

 

Helouise Vermeulen 

Egeltje in nood 

Afgelopen dinsdag, aan het einde van de schooldag, bij het pakken van de fiets, zag een 

leerling een egeltje klem zitten tussen het hek. Waarschijnlijk zat het egeltje daar al de hele 

dag (het is een nachtdiertje en overdag hoor je hem helemaal niet te zien…). Gelukkig werd 

er door een ouder gelijk actie ondernomen. De dierenambulance werd gebeld en met behulp 

van een betonschaar werd het egeltje bevrijd. Daar het egeltje wel gewond was aan zijn 

pootje is het voor de zekerheid meegenomen met de dierenambulance, maar wel met de 

woorden dat het met het egeltje helemaal goed gaat komen. Gelukkig eind goed, al goed….. 



 

 

Stagiaire groep 8 

Mijn naam is Lisa Oude Elferink en ik ben zeventien jaar 

oud. Vorig schooljaar heb ik mijn havodiploma behaald, 

en nu ben ik begonnen aan de pabo. Het lijkt mij name-

lijk ontzettend leuk om voor de klas te staan en les te 

mogen geven. 

 

Ik zal tot halverwege januari stage lopen bij groep acht 

op de BAS. Ik zal elke donderdag aanwezig zijn en ook 

twee keer vier dagen achterelkaar (ma-do). 

 

Mijn hobby’s zijn tekenen en schrijven, mijn lievelings-

kleur is groen en mijn lievelingsdier is een hond. Zelf 

heb ik helaas geen hond maar ik hoop er later wel een-

tje te mogen verzorgen.  

 

 

Opa’s en oma’s gezocht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar opa’s en oma’s die het 

leuk vinden om te komen voorlezen in de 

groep van hun kleinzoon/dochter tijdens de 

Kinderboekenweek. Het liefst start van de 

ochtend, maar een andere tijd is ook altijd af 

te spreken met de groepsleerkracht. Bij elke 

klas hangt een inschrijflijst. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

SPORTDAG 2016 

Juf Mirjam, meester 

Tom en alle hulpouders, 

BEDANKT voor deze  

fijne, sportieve dag! 

Nog meer foto’s zien?  https://hectic.transit.media/8uxle455la97iiiwewsivb7sk/view 


