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Agenda 

Maandag 12-06 

Weer naar school 
 

Maandag 26-06 

Kamp groep 8             
t/m 28/06 
 

Maandag 10-07 

Rapport groep 1 t/m 7 

In deze week 10-min. 
gesprekken. 
 

Vrijdag 14-07 

BAS got Talent 
 

Maandag 17-07 

Afscheidsmusical   
groep 8 
 

Vrijdag 21-07 

Eerste dag grote      
vakantie t/m           
vrijdag 02-09 
 

Maandag 04-09 

Eerste schooldag 
schooljaar 2017/2018 

 

De schoolreis 

Wij mogen terugkijken op een mooi, gezellig en geslaagde 
schooldag. Het was heerlijk weer en de kinderen hebben 
genoten.  

Veel dank gaat uit naar de familie Meinema (ouders van 
Siebe en Douwe) die het fruit en de sapjes (smoothie) ge-
sponsord heeft. Bedankt! De kinderen en de begeleiders 
hebben ervan genoten.  

Er zijn altijd nog verbeterpunten voor een volgende keer. In de 
communicatie met de busmaatschappij zijn de wegobstakels be-
sproken en dat de opstapplaats daarom de Groene Zoom zou 
zijn. Helaas waren de chauffeurs en hun navigatie hierop niet 
voorbereid, waardoor de onderbouw later vertrok. Dit mocht de 
pret echter niet drukken. De kinderen zijn veilig aangekomen op 
de plaats van bestemming en ook weer veilig op school terug ge-
komen. De bus richting Drievliet was wel op tijd vertrokken! Met 
elkaar hebben we een geweldige dag gehad. 

 

De schoolreiscommissie 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen hadden plezier…. 

De begeleiders  

hadden het naar 

hun zin….. 

Helaas één pech-

vogel….., maar ge-

lukkig mocht dat 

de pret niet druk-

ken….. 



 

 

TSO nieuws 
 

Het TSO team bestaat nu uit 17 enthousiaste mensen die met veel toewijding de TSO doen. 
 

TSO begeleiders stellen zich voor 
 

Mag ik me even voorstellen; 

Ik ben Jon van Nieuwkerk, één van de ouders die ook meewerken bij de TSO. Mijn beide kin-
deren zitten in de bovenbouw op de BAS.  

Er gebeurt van alles op ‘t plein en dat proberen wij voor iedereen gezellig te maken en te hou-
den. Erg leuk om te zien wat er allemaal gebeurt; 

Van de kleuters die nu, na veel oefenen, kunnen touwtje springen, tot de "tieners" die steeds 
meer basketballen en de zandbak soms ook nog waarderen. Of ineens blijkt er een nieuwe ra-
ge te zijn, voor kleuters én bovenbouw. Wij zitten er met ons neus bovenop. 

Hoe leuk! 

 

Mijn naam is Merel Groeneveld, moeder van Valerie 
Verbree (groep 5). Toen in oktober 2016 de TSO 
van start ging, wilde ik daar graag bij helpen. Fijn 
om op die manier een bijdrage te leveren aan 
school. En om eens te zien hoe mijn dochter onder 
schooltijd is met klasgenoten ;-).  

Alleen gaf ik t/m december nog Powerwalktrainin-
gen, waardoor ik niet op tijd op de BAS kon zijn. 
Vanaf januari heb ik de tijden van mijn lessen aan-
gepast, zodat ik op vrijdag de TSO draai. 

Ik vind het ontzettend leuk om 'TSO-juf' te zijn. 
Van 12.00-12.30 uur spelen groep 1 t/m 3 buiten. 
Heerlijk om te helpen met touwtje springen of mee 
te doen met tikkertje. En er te zijn als er een kind 
valt of een bal tegen zijn hoofd krijgt. Of de kinderen helpen om als ze ruzie hebben, dit sa-
men op te lossen.  

Ditzelfde geldt voor de groepen 4 t/m 8, die van 12.30-13.00 uur buiten zijn. Hoewel die 
doorgaans zelfstandig spelen. En ruzies niet zo snel meer komen melden. Daar hebben we als 
TSO-leid(st)ers ogen en oren voor aan alle kanten ;-). Ik doe mijn uiterste best om er voor te 
zorgen dat ieder kind zich veilig voelt op het schoolplein en naar hartenlust kan spelen. 

Niet alleen het werken met de kinderen is leuk, ook het team met TSO-leid(st)ers onder lei-
ding van Mirjam is super! Enorm enthousiaste, gezellige en betrokken collega's. Dus als Mir-
jam binnenkort nog extra mensen zoekt........ meld je aan! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Het TSO team en Mirjam de Groot 

TSO coördinator Burgemeester Amersfoordtschool 

06 127 87 773 

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

 

mailto:m.degroot@kinderopvanghaarlemmermeer.nl
http://www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl


 

De Ramadan 

De periode voor het vasten bij de moslim is aangebroken.  

Israe en Dalal: “De Moslims vasten, omdat wij willen weten hoe de arme mensen zich 
voelen”. Wij eten ‘s morgens vroeg voordat de zon gaat schijnen en dan weer ‘s avonds 
laat als de zon onder is gegaan.  

Ze hebben in de groep ook nog een versje uit de Koran voorgedragen. Dit klonk heel 
leuk. Wel super dat jullie dit durfden. We wensen jullie een mooie vasten periode toe 
en natuurlijk heel veel kracht. 

 

Een stukje van Israe: 

Eén week geleden is de Ramadan begonnen, dat is een 
heilige maand voor moslims. Bij ons thuis doen mijn ouders 
mee. De Ramadan is niet wat je denkt. Het is nog veel 
meer dan alleen niet eten overdag. Heb je enig idee? 
Het gaat ook over liefde voor elkaar, geen slechte dingen 
doen, luisteren en sorry zeggen. Sommige mensen hebben 
met Ramadan bepaalde kleding  aan en bidden meer of 
lezen veel uit de Koran. Zelf ging ik met een Abaya aan 
naar de klas en las ik Koranverzen voor. Mijn klasgenoten 
luisterden heel goed! De Ramadan wordt afgesloten met 
het Suikerfeest "El Eid". De families komen dan bij elkaar, 
er is lekker eten en de kinderen krijgen nieuwe kleren of 
cadeautjes. Ik kan niet wachten. Leuk hoor! 

Israe 

 

 

 

GGDFlits  

 

Nachtmerries 
Iedereen heeft wel eens een nachtmerrie, ook kinderen. Als dit af en toe gebeurt, is 
daar mee te leven. Maar als nachtmerries regelmatig terugkomen, kan dit heel beang-
stigend zijn. Lees hier meer over nachtmerries bij kinderen en wat je als ouder kunt 
doen om je kind te helpen. 
 
Maakt u zich zorgen over de nachtmerries van uw kind? Het is altijd mogelijk een af-
spraak te maken met de jeugdverpleegkundige verbonden aan de school van uw kind. 
Dit kan via 023 7891777 op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur. 

 

http://www.ggdkennemerland.nl/media/86640/Infotekst-nachtmerries.pdf


 

 

Nieuws uit groep 4 

Citoweken 

De CITO-weken zijn 
weer aangebroken.  
Na de vakantie starten 
wij met de toetsen  
rekenen, spelling en 
begrijpend lezen. Het 
zou mooi zijn als u er-
op kunt letten dat uw 
kind vooral in deze 
periode goed uitgerust 
en ontspannen is. Uw kind mag thuis in de 
week dat hij/zij vrij is gerust oefenen met 
Squla (spelling/rekenen/begrijpend le-
zen) en nieuwsbegrip (begrijpend le-
zen). De kinderen hebben de inlog-
codes en wachtwoorden. 

Nieuwe rage: fidget spinner 

Op donderdag 18 mei mochten de kin-
deren hun spinner meenemen naar school. 
Wij hebben in de klas een klein onder-
zoekje gedaan. De hele groep was op 
voorhand van mening dat deze hielpen bij 
de concentratie. Ze mochten tijdens de les 
ook met de fidget spinners ronddraaien. 
De meeste kinderen waren meer met de 
spinner bezig dan met de lessen. 
Op enkele kinderen na zijn we tot de con-
clusie gekomen dat een spinner niet helpt 
bij de concentratie, maar wel een leuk 
hebbedingetje is waar je leuke trucjes 
mee kunt doen. De kinderen mochten na-
tuurlijk aan het eind van de dag wel truc-
jes uitwisselen.  

Beroeps-uitje Schiphol  
 
Mijn vader is piloot en heeft 
ons meegenomen naar Schip-
hol. 
We zijn bij het bemannings-
centrum geweest. 
 
Een vliegtuigmotor is zo groot, Noah en ik 
konden er gewoon in staan! 
De wielen van het vliegtuig hebben wij ge-
meten........ die zijn 105 cm .......  
Met de busrit "Schiphol behind the scenes" 
konden wij zien waar de brandweer        
oefent. De sneeuwschuivers waren groot. 
Ik vond het een heel leuk uitje. 
 

 Logan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefeliciteerd! 

Alle kinderen uit groep 7, die hebben 

meegedaan aan het verkeersexamen, zijn 

geslaagd! Ze vonden zowel het theorie– 

als het praktijkexamen best moeilijk, 

maar hebben laten zien dat ze de ver-

keersregels en borden goed kennen.    

Gefeliciteerd allemaal! Jullie 

hebben je verkeersdiploma 

dik verdiend. 


