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Agenda 
 

 

 

 

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 
 

Maandag 13-02 

Rapport groep 3 t/m 7 
 

Vrijdag 17-02 

Eerste dag              
krokusvakantie 
 

Dinsdag 01-03 

Weer naar school 
 

Donderdag 16-03 

Kangoeroe               
Rekenwedstrijd 
 

Vrijdag 17-03 

Groep 8 naar het      
Tropenmuseum 

Groep 4 naar het     
Stedelijk museum 

 Nieuws uit de LEONARDO-groep 

 

Zo vlak voor we het jaar uitluiden, 

blikken we terug op de laatste perio-

de. Er is veel werk verzet, waarbij we 

de nadruk hebben gelegd op struc-

tuur, regelmaat en een stevige basis. 

Dat is tot nu toe aardig gelukt, maar 

we zijn er nog niet. Volgende periode 

gaan we het accent enigszins verleg-

gen; behalve dagplan zal 

er meer aandacht be-

steed worden aan het 

weekplan. Uiteraard be-

geleiden we de kinderen 

daarin intensief.  

De afgelopen weken hebben we we-

derom aandacht besteed aan het  

thema REIZEN: De klas is verdeeld in 

groepjes en iedere groep neemt een 

werelddeel voor zijn rekening. We zijn 

daar nog mee bezig. Bovendien heb-

ben we een powerpointles over      

MIGRATIE gegeven.  

 

 

 

Om tegemoet te komen aan de toneel 
aspiraties van een aantal kinderen 
stond BAS got Talent op het program-

ma. Een  bont gezel-
schap passeerde op de 
laatste donderdag voor 
de vakantie de revue 
en het moet gezegd 
worden: er zat veel   
talent bij!  

Op tijd op school 

Wie heeft er geen 

moeite mee? Buiten 

nog donker en koud, 

bedje lekker warm en 

dan moeten opstaan… 

Toch willen wij ieder-

een vragen om op tijd 

op school te komen. 

De lessen kunnen dan 

op tijd starten en wij 

kunnen de volledige 

leertijd optimaal be-

nutten. Kinderen vin-

den het ook helemaal 

niet fijn om te laat te 

komen. 

De deuren gaan om 

08.15 uur open en om 

08.30 uur gaan wij 

echt beginnen. Aan  

ouders dan ook het 

verzoek om op tijd   

afscheid te nemen en 

de school weer te ver-

laten.  

Een mooi 

voornemen 

voor 2017! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAS GOT TALENT!!! 



 

 

Een bedankje voor alle ouders die ons geholpen hebben met het kerstfeest 

Een enthousiaste groep ouders heeft voor onze kinderen dit jaar het kerstfeest onver-

getelijk gemaakt. Na eerst de school mooi te hebben versierd, hebben ze afgelopen 

woensdag onze gymzaal omgetoverd tot werkelijke een  ‘sprookjes feestzaal’. Een zaal 

waar de kinderen van groep 3 t/m 8 hebben kunnen genieten van het kerstdiner.            

Bedankt ouders dat jullie dit mogelijk hebben gemaakt voor onze kinderen! 

In de volgende de BASbrief foto’s van het feest……. 

Oliebollen 

Al 10 jaar lang, elk jaar weer, mogen onze kinderen op de laatste 

schooldag van het jaar genieten van een lekkere oliebol. Een     

bedankje aan de fam. van der Stad is dan ook zeker wel op zijn 

plaats. Zelfs nadat hun zoon (al wat jaartjes    

geleden) onze school heeft verlaten, denken ze 

elk jaar nog aan ons en trakteren zij onze kin-

deren op gratis oliebollen. Zo ook dit jaar weer. 

Heel erg bedankt! De bollen smaakten erg lek-

ker.. 

 

Hun kraam staat nog t/m 31 december in het  

centrum van Badhoevedorp. 

 

HET TEAM VAN DE BAS 

WENST IEDEREEN      

FIJNE DAGEN                

EN EEN                         

GELUKKIG EN LEERVOL 

2017! 


