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Agenda 

 

 
 

 

Dinsdag 29-11 

Ouderavond      
20.00-21.00 uur 

(zie DigiDuif 23/11) 
 

Maandag 05-12 

Sinterklaasfeest 
 

Woensdag 21-12 

Kerstdiner 
 

Donderdag 22-12 

“BAS got talent” 
 

Vrijdag 23-12 

Start kerstvakantie 
 

Maandag 09-01 

Weer naar school 
 

Woensdag 25-01 

Start nationale      
voorleesdagen 
 

Dinsdag 31-01 

Adviesgesprekken 
groep 8 t/m 02-02 
 

Vrijdag 03-02 

Afsluiting nationale 
voorleesdagen 

 

 

 

 

 

Sinterklaas op de BAS 

Sinterklaas is weer in ons land! Zijn rommelpieten 

hebben onze school al bezocht. Naast rommel hadden 

ze gelukkig voor alle kinderen ook een klein cadeautje 

achtergelaten. 

Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat Sinterklaas waar-

schijnlijk op 5 december even langs komt……   

Voor een goed verloop van zijn verjaardag het volgende:              

Vrijdag 2 december moeten de surprises van de kinderen van groep 

5 t/m 8, in een vuilniszak, worden meegenomen naar school. Zo blij-

ven de surprises nog een verrassing! Natuurlijk moet er ook een ge-

dicht bij zitten, waar duidelijk op staat voor wie de surprise is. Dit 

gedicht zit op één of andere manier vast aan de surprise (dus niet 

vastplakken aan de vuilniszak!!). 

Maandag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school.               

Die ochtend zullen de deuren om 8.00 uur opengaan.                                

U kunt dan samen met uw kind(eren) de klassen langs om de surpri-

ses te bewonderen. Rond 8.20 uur gaan de kinderen naar hun eigen 

klas. Het thema van de surprises is dit jaar “Heel BAS bakt”.         

Wij hebben er heel erg veel zin in en kijken uit naar het bezoek van 

de Sint en zijn Pieten. 

De Sinterklaascommissie. 

Mijn naam  is Mylène Miltenburg    
   
(m.miltenburg@amersfoordtschool.nl) 
 
 
 
Vanaf 1 november ben ik op de BAS gestart als interim intern 
begeleider.  
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg 
en de ondersteuning daarbinnen van het team. Samen met de 
leerkrachten geef ik gestalte aan de onderwijsvisie en het uit-
zetten van lijnen met betrekking tot de pedagogische en didac-
tische aanpak binnen de school, de groep en het individuele 
kind. Ook onderhoud ik contacten met externe hulpverleners 
en kan ik, indien gewenst, een beroep doen op hun expertise. 
In mijn werk vind ik het belangrijk om open en duidelijk te 
communiceren en een goede samenwerking tussen ouder, kind 
en school op te bouwen. 
Ik ben op dinsdag en vrijdag aanwezig. 

 



 

 

 Groep 8 2015-2016 
 
 
 
 
 
In de laatste week van het vorige school-
jaar hebben alle kinderen uit groep 8 een 
handafdruk in cement achtergelaten. De 
drie betonplaten met alle afdrukken zijn 
twee weken geleden op het schoolplein ge-
plaatst. Mooi initiatief van de ouders uit 
groep 8. Hartelijk dank voor dit blijvend 
aandenken. 

Groep 8 2016-2017 
 
Het eerste rapport hebben de kinderen ge-
had, de rapportgesprekken zijn geweest 
en de NIO-uitslag is uitgereikt. De laatste 
stappen op weg naar het definitieve VO-
advies dat eind januari komt. 
Vanaf 16 januari volgen nog de laatste  
CITO-toetsen.  
 

 
 

Programmeren 
 
Waarschijnlijk zullen vanaf medio januari 

op de vrijdagmiddag programmeerlessen 

worden gegeven in de groepen 6 t/m 8.  

 

 

 

 

 

 

De klassen van Juf Yvonne en Meester Cor 

zullen dan worden gemengd. Een deel 

volgt handenvaardigheid bij Juf Yvonne, 

het andere deel gaat met Scratch aan de 

slag bij Meester Cor. De week daarop 

draaien we het om.  

 

Tweede op het WK-Hiphop 

Trots zijn wij om te vermelden dan Nina 

van de Water uit groep 8 met haar dans-

groep unexpected, tweede is geworden op 

het WK-Hiphop in Graz, Oostenrijk. 

Nina is met haar dansgroep van Dans-

school Marcella van Altena naar het WK in 

Graz gegaan. Haar zusje, vader en moe-

der mochten ook mee. Die hebben haar 

flink aangemoedigd. 

Gefeliciteerd Nina! 

 



 

 

Bezoek aan het Van Gogh Museum 

Op 4 november 2016 heeft groep 5 van de BAS een bezoek gebracht aan het Van 

Gogh Museum. ‘Lijkt wel een winkelcentrum’ ontschoot het een kind bij binnenkomst 

in de nieuwe entreehal. Verdeeld in kleine groepjes trokken ze één uur lang door het 

museum. Veel te kort natuurlijk voor alle opdrachten in de tasjes van de rondleiders 

van de Museumcommissie Badhoevedorp waarmee de kinderen zelf van alles konden 

gaan ontdekken. Bijvoorbeeld welke kleuren Van Gogh het liefst gebruikte en hoe je 

een palet vasthoudt. ‘Wat heeft u nog meer in deze tas?’ was een van hun vele vragen 

want nieuwsgierig waren ze zeker! Compliment aan alle leerlingen van groep 5! 
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TSO nieuws 

De TSO is van start gegaan!! We hebben veel buiten kunnen spelen en van 
een beetje regen schrikken we ook niet. 

De kinderen hebben veel gespeeld met de nieuwe materialen o.a. bellenblaas, vier ex-
tra ballen, groot springtouw en stoepkrijt.  

De onderstaande foto’s zijn een impressie van de afgelopen weken! 
 

 
Basketbal      Overgooien 
 

  
Do the deb J     Springtouwen oudere kinderen 

  
Springtouwen Kleuters en groep 3    Vegen! 



 

 

 
TSO team 
 

 

Het team van enthousiaste TSO begeleiders bestaat nu al uit 12 personen !!  
 
We zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste TSO begeleiders voornamelijk voor de 
donderdag en vrijdag. 
 
Dus wil je ook deel uitmaken van ons enthousiaste team? Meedenken over het inrich-
ten van de TSO? Meld je dan aan J!! 
 
Op maandag 28 november staat de eerste training voor de TSO begeleiders gepland. 
De training wordt gegeven door een docent uit het basisonderwijs. 
In deze training komt aan bod; hoe doe je een fantastische pleinwacht en hoe ga je 
positief om met kinderen van verschillende leeftijden? 
 
In januari zullen de TSO begeleiders vanuit de SKH een training EHBO volgen, want 
veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel! 
 
Binnen programma 
De TSO zal voornamelijk buiten zijn, maar als het weer te slecht is moeten de kin-
deren binnen blijven. Ik ben samen met de TSO begeleiders aan het brainstormen om 
een leuk binnenprogramma op te zetten. In de volgende nieuwsbrief zal ik u verder 
informeren over het binnen programma.  
Met vriendelijke groet, Mirjam 

Mirjam de Groot 

TSO coördinator Burgemeester Amersfoordtschool 

06 127 87 773 

m.degroot@kinderopvanghaarlemmermeer.nl   www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl  
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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. 


