
 

 

27 oktober 2016 

Agenda 

 

 

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 

 

Vrijdag 11-11 

School versieren vanaf 

15.15 uur 

 

Maandag 14-11 

Rapporten            

groep 3 t/m 8  

 

Dinsdag 15-11 

Oudergesprekken 

 

Woensdag 16-11  

Atelier thema Reizen 

Oudergesprekken 

 

Donderdag 17-11 

Oudergesprekken 

 

Vrijdag 18-11 

Studiedag                

Alle kinderen vrij 

 

Maandag 05-12 

Sinterklaasfeest 

Even voorstellen 

 

 

 

 

Als tijdelijke directeur van de Burgemeester Amersfoordtschool wil ik me 

graag aan u voorstellen. Mijn naam is Christine Heijnen. Ik ben 49 jaar oud 

en woon in Voorhout. 

De wortels van mijn werkzame leven liggen in het onderwijs. Na de PABO 

ben ik als leerkracht begonnen op een basisschool in mijn geboorteplaats 

Huizen. Na 10 jaar heb ik de overstap gemaakt naar een onderwijsbureau 

waar ik als adviseur ben gaan werken. Het advieswerk was gericht op direc-

teuren en besturen van basisscholen. Naast het advieswerk ben ik mensen 

gaan coachen en trainingen gaan geven. En daar is mijn passie voor het be-

geleiden van mensen ontstaan. 

 

Toen ons gezin van Huizen naar de Bollenstreek verhuisde en ik werk dich-

ter bij huis zocht, ben ik weer terug gegaan in het onderwijs, nu als direc-

teur. Tegelijkertijd begon ik aan een opleiding tot integratief therapeut. 

In 2008 heb ik mijn droom waargemaakt en ben ik gestart met een een-

mans(vrouws)bedrijfje met twee takken van sport: een praktijk voor inte-

gratieve therapie en een bureau voor coaching, trainingen en interim-

management in het onderwijs. Het werken met mensen (groot en klein) 

heeft mijn hart en het onderwijs ervaar ik als een prachtig werkveld. Mee 

kunnen bouwen aan de ontwikkeling van kinderen is wat voor mij het wer-

ken in het onderwijs zo waardevol maakt.  

 

Vanaf 1 november ben ik als interim-directeur verbonden aan de Burge-

meester Amersfoordtschool. Aan mij de mooie taak om de komende tijd de 

school te leiden en om er samen met het team voor te zorgen dat de school 

een fijne en leerzame plek is voor uw kind(eren).  

Ik ben vier dagen per week op school aanwezig (ma t/m do). Wanneer u 

vragen heeft of een gesprek wilt, aarzel dan niet om mij aan te spreken, te 

bellen of de directiekamer binnen te lopen.  

Ik kijk uit naar een mooie en boeiende periode  

op de school.  

Oproep 

Wilt u ons helpen met het sparen van eierdozen? U kunt de 

(lege) eierdozen inleveren bij de leerkrachten van de groepen 1/2 

en 3, of in de bak op de gang. Alvast heel hartelijk dank! 

 



 

 

Even voorstellen 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Op 31 oktober start de  TSO op de Burgemeester Amersfoordtschool.  

Ik zal op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig zijn om de TSO te coördineren. Op de TSO 

is het  uitgangspunt dat de kinderen een fijne en gezellige en ontspannen TSO mogen beleven. Dit gaan 

we doen in samenwerking met hele gemotiveerde en waardevolle TSO vrijwilligers!  

We hebben inmiddels een aantal begeleiders, maar zijn nog op zoek naar  meer enthousiaste TSO bege-

leiders.  

 

Als TSO begeleider: 

- Bent u in de schoolweken 1 tot 4 dagen (of incidenteel) 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! 

 

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of heeft u nog vragen over de tso? Neem gerust contact met mij op. 

 

Met vriendelijke groet,  

Mirjam de Groot 

TSO coördinator Burgemeester Amersfoordtschool 

06 127 87 773 

m.degroot@kinderopvanghaarlemmermeer.nl 

www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl  

Laatste oproep!!!! 

Indien u (incidenteel) gebruik wilt maken van de TSO na de herfstvakantie verzoeken wij u                 

zo spoedig mogelijk in te schrijven. Dit kunt u digitaal doen: 

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

De TSO vindt plaats op school. Gebruik maken van de TSO werkt als volgt:      

*U kunt kiezen voor vaste dagen of voor incidentele TSO.                                                                

*Het maakt niet uit of uw kind 4x per week of  4x per jaar overblijft.                                                  

*Als uw kind ingeschreven staat, kan hij/zij overblijven. De inschrijving is kosteloos.                           

*Per keer kost de tussenschoolse opvang € 1,25.                                                                              

*Wij werken met automatische incasso.                                                                                             

*De incasso is maandelijks en achteraf, aan het begin van de volgende maand.                                    

*De incasso is alleen voor de keren dat uw kind in de afgelopen maand gebruik heeft gemaakt van de      

TSO.                                                                                                                                          

*Over het geïncasseerde bedrag ontvangt u aan het eind van de maand per mail een factuur, zodat u 

kunt checken of de juiste dagen zijn afgeschreven.  

 

Alleen als uw kind nooit overblijft, is inschrijven niet nodig.  

mailto:m.degroot@kinderopvanghaarlemmermeer.nl
http://www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl
https://kinderopvanghaarlemmermeer.flexkids.nl/aanvraag/locatie


 

 

Pauzetijden 

A.s. maandag start de TSO op onze school. Wanneer u geen gebruik maakt van TSO gaan de kinderen 

tussendoor naar huis.  

De pauzetijden zijn voor de groepen: 

1,2 en 3 :              12.00 uur—12.45 uur 

4,5,6,7,8 en LEO :  12.30 uur—13.15 uur 

Nieuws uit groep 4 

Korfbaltoernooi 

Groep 4 heeft meegedaan aan het schoolkorfbal-

toernooi en ze zijn eerste geworden. Connor, 

Quentin, Israe, Roemer, Dean, Maxima en Boaz 

goed gedaan! Wij zijn trots op jullie. 

Slootdieren 

Met schepnetten zijn we naar de sloot geweest om te bekijken wat 

daar allemaal leeft. Vervolgens hebben de kinderen informatie op-

gezocht over deze dieren en gaan dit verwerken in een word docu-

ment. Ook gaan we leren hoe we een PowerPoint kunnen maken. 

Enkele kinderen zullen een korte presentatie geven voor de rest 

van de groep. 

Voorlezen tijdens de Kinderboekenweek 

Er is een beroep gedaan op opa's en oma's die wilden voorlezen. 

De oma's van Connor en Roemer hebben heel leuk en interactief 

voorgelezen. De kinderen hebben hiervan genoten.  

De winnaar van het mooiste verhaal is Israe geworden. En de win-

naar van de mooiste tekening is Caitlyn. Na de herfstvakantie zul-

len wij nog een winnaar kiezen. 

Tot maandag! 

 

 

 

                                                             Oma van Connor aan het 

                                                             voorlezen. 

                                 Roemer leest zijn 

                                 verhaal voor. 

    Ana leest haar 

    Verhaal voor. 

  

Djembé les in groep 6/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


