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Beste ouders van de BAS,
Het schooljaar is gestart. Alle kinderen zijn het schooljaar
ingesprongen. Fijn om te zien dat ze er weer zin in hebben.
Dat geldt ook voor het team van de BAS. Met veel inzet en
enthousiasme hebben alle juffen en meesters vorige week
hard gewerkt om alles voor te bereiden, zodat alle kinderen
goed kunnen starten.
Voor mij was het vorige week mijn eerste week als directeur
op de BAS. Ik heb kennis gemaakt met het team. Wat goed
om te zien dat dit zeer betrokken, ervaren en hardwerkende
leerkrachten zijn met een heel positieve instelling. Ik ben
onder de indruk wat de BAS de afgelopen tijd heeft bereikt.
Er is hard gewerkt aan de pedagogiek en de didactiek en dat
is zichtbaar. Het laatste oordeel van de inspectie is dan ook dat we echt op de
goede weg zijn. Dit jaar besteden we dan ook aandacht aan de puntjes op de i. Het
onderwijs is op orde. Nu gaan we onder andere werken aan differentiatie. Dit houdt
in dat we steeds beter kunnen inspelen op alle behoeften van kinderen. Verder
willen we kinderen meer inzicht geven in hun eigen leerproces en het stellen van
hun eigen doelen. In de komende BASbrieven zullen we u geregeld op de hoogte
houden van alle ontwikkelingen die plaatsvinden.
Ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben Lisette Keus, moeder van Timo (12) en
Idde (10). Ik woon in Uithoorn. Ik ben jarenlang leerkracht geweest in alle groepen,
maar vooral in groep 3 en 8. Verder ben ik werkzaam geweest bij de Algemene
Onderwijsbond (vakbond) en heb een adviesfunctie gehad bij het ministerie van
OC&W. Mijn hart ligt echter vooral ín de school. Na een bouwcoördinatorschap, ben
ik nog 6 jaar adjunct-directeur geweest en daarna directeur geworden op een grote
basisschool in Amstelveen. Ik was echter toe aan een nieuwe uitdaging. Die denk ik
hier op de BAS wel gevonden te hebben. Ik heb veel zin om samen met het team de
BAS verder te ontwikkelen en te laten groeien. Hierbij heb ik uw hulp hard nodig. Ik
heb al kennis mogen maken met de zeer actieve ouderraad van de BAS, maar ik
reken ook op uw hulp. Dat kan zijn tijdens activiteiten binnen en buiten school,
maar ik vraag u ook uw mening over de BAS te verspreiden. Ouders zijn de beste
ambassadeurs van de school. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de school
bloeit en groeit!
We gaan voor een plezierig, fijn en leerzaam schooljaar. De nadruk ligt op plezier
hebben in het leren!

Mooie start
Meester Joost is in de vakantie trotse vader geworden
van zoon Kai. Wij wensen hem en zijn vrouw heel veel
geluk toe met z’n drietjes! Meester Joost neemt een dag
per week ouderschapsverlof op. Dat betekent dat juf
Lillian op maandag in groep 3 zal staan.
Overal in de media verschijnen berichten over de
tekorten in het onderwijs. Ook op de BAS ontkomen we
er niet aan. Met heel veel moeite hebben we alle groepen weer bezet gekregen.
Daar zijn we blij mee, maar tegelijkertijd hebben we om dat voor elkaar te krijgen
alle reserves gebruikt. Dat betekent dat, in geval van calamiteiten of ziekte,
vervanging steeds lastiger wordt. Wij doen onze uiterste best om in dat geval een
goede oplossing voor de kinderen te regelen. De verwachting is echter dat dit niet
altijd zal gaan lukken. Wij vragen hiervoor uw begrip.
We hebben een aantal nieuwe juffen mogen verwelkomen in onze school. Juf Lillian
is nieuw in groep 1/2B, groep 3 en groep 5. Juf Tjarda neemt tot de herfstvakantie
waar voor juf Melissa die momenteel met zwangerschapsverlof is.
Naast de nieuwe juffen zijn er dit jaar ook twee nieuwe onderwijsassistenten bij ons
op school. Meester Mark en juf Monique ondersteunen juf Yvonne in de hb-groep.
Juf Monique is er op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag en Meester Mark op
donderdag.
In groep 3 zal de stagiaire Ibtissam de dinsdag en de donderdag het gehele
schooljaar meedraaien.
Schoolontwikkeling
Vorig jaar is de BAS voortvarend met verbeterpunten aan de slag gegaan. Ook dit
jaar gaan we hiermee door. Het laatste meetmoment van de inspectie laat zien dat
we echt goed bezig zijn. We zien dan ook vol vertrouwen het volgende bezoek
tegemoet. We weten waar we aan moeten werken. Dat ligt niet meer in de basis
van ons onderwijs, dat is goed op orde, maar juist in de differentiatie. Een uitdaging
die we met beide handen aanpakken. Teamscholing zal zich daar ook op richten.
Verder willen we kinderen meer eigenaar laten zijn van hun ontwikkeling. De
Kanjertrainingen hebben een positief effect in de school gehad. Dit continueren we
dan ook met grote aandacht voor het welzijn van onze leerlingen.In de BASbrief
zullen we u regelmatig informeren over de schoolontwikkeling die we doormaken.
Kennismakingsgesprekken
Binnenkort ontvangt u via Digiduif informatie over de kennismakingsgesprekken die
in de derde schoolweek zullen plaatsvinden. In deze gesprekken maakt u kennis
met de leerkracht van uw kind en kan de leerkracht uw kind beter leren kennen. U
bent immers als ouder de grootste ervaringsdeskundige van uw kind! U heeft
informatie die het voor ons makkelijker maakt te weten wat uw kind nodig heeft.

Activiteiten
Naast de lessen binnen school vinden we het van belang dat kinderen ook andere
activiteiten doen. Naar het museum, de boerderij of het bos. Muziek maken of een
bezoek aan de milieustraat. Hierbij vragen we uw hulp voor vervoer en begeleiding.
Zonder u zijn deze uitjes niet mogelijk! Volgende week staan er bezoeken naar Wild
eXperience in het Haarlemmermeerse Bos, excursies naar de Waterzuivering
Rijnland en “Beestenboel” op het programma. Wij informeren u via DigiDuif.
Vakantie rooster
Hieronder vindt u het rooster met daarin de vakanties en de vrije dagen voor het
schooljaar 2018-2019. Ook de studiedagen staan hierbij vermeld. De kalender
ontvangt u deze week.

Vakantierooster 2018/2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Meivakantie en Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

16-10 t/m 26-10
24-12 t/m 04-01
18-02 t/m 22-02
19-02
22-04 t/m 03-05
30-05 t/m 31-05
10-06
15-07 t/m 23-08

Studiedagen en ondersteuningsdagen (vrij voor de kinderen):
Maandag 15-10
Woensdag 12-12
Maandag 04-02
Vrijdag 15-02
Maandag 24-06
Vrijdag 12-07
Agenda
week van 17 september
26 september
04 oktober
05 oktober
03 oktober
15 oktober
16 oktober

Kennismakingsgesprekken
Start Kinderpostzegelactie
Schoolfotograaf
Dag van de leerkracht
Start kinderboekenweek
Studiedag, alle kinderen vrij
Start herfstvakantie

