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Beste ouders van de BAS,
Allereerst de beste wensen voor 2019! We gaan voor een gezond jaar! Ik vond het
fijn te zien hoe graag de kinderen afgelopen maandag weer het schoolplein op
kwamen rennen en met een glimlach de school binnen liepen. Ze hebben er weer
zin in en wij ook!
De BAS gaat voor beter!
De rijke geschiedenis van de BAS
Ik vind het gebouw van de BAS prachtig. Authentiek en
mooi gerenoveerd. Wist u dat er ook heel veel mooie
verhalen verbonden zijn aan de BAS?! Weet u
bijvoorbeeld dat de vitrines bij de teamkamer speciaal
gebouwd zijn? Eén van mijn voorgangers,
hoofdmeester de Waard, verzamelde rariteiten. Zo
vroeg hij de nogal reislustige ouders van de BAS (veel
ouders werkten bij de KLM) souvenirs mee te nemen
en deze werden in de vitrines tentoongesteld. Dit werd
dan ook door hem de “merkwaardighedencollectie”
genoemd. Veel van deze merkwaardigheden zijn
bewaard gebleven. Zo ziet u voor mijn kamer de
reusachtige oester liggen en hebben we dozen vol
prachtige schelpen, een schildpaddenschild en
mammoetkiezen. En waarschijnlijk kent u ook wel de
walviskaak die naast de school ligt. Bij deze kaak hoort
ook een heuse harpoen, die bij ons in de kast staat.
Loodzwaar. Deze kaak en harpoen zijn van de laatste
walvisvaarder van Nederland, Willem Barendtz,
geweest en geschonken aan de school. Momenteel
wordt aan een verhaal gewerkt over deze kaak. We
houden u op de hoogte. We gaan op zoek om ook de
kinderen deel uit te kunnen laten maken van deze
mooie historie van de BAS.

BASweetje….
Uit de Badhoevese Slotense
Courant, mei 1951:

“Het heeft nog heel wat voeten in
de aarde gehad om de walviskaak
van de kade in Amsterdam naar
de school te vervoeren. Het
gemeentebestuur had
grootmoedig aangeboden het
vervoer op zich te nemen, maar de
gemeente auto bleek te klein. Het
vehikel dreigde omver te gaan.
Een 7,5 meter kaak was te lang
voor de 3 meter lange laadbak.
Uiteindelijk bracht een trailer
uitkomst. De kaak werd
rechtstreeks voor de school op
straat gedeponeerd en een lang
touw en 50 jongens sleurden de
botjes op de aangewezen plaats op
het grasveld.”

Advies groep 8, rapporten en rapportgesprekken
De kinderen van groep 8 krijgen in de week van 28 januari hun advies. Alle
kinderen ontvangen op vrijdag 8 februari hun rapport. De rapportgesprekken vinden
plaats in de week van 11 februari.

Kunst en cultuur
Dit schooljaar besteden we aandacht aan dans en cultuur. Eerder dit jaar hebben
alle kinderen een dansproject gehad.
Woensdag 14 februari hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 de voorstelling Cyrano
de Bergerac in het speellokaal.
In samenwerking met de bibliotheek starten we ook met de Rode Draad, een
leesbevorderingproject voor de gehele school. Bij de start komt een leesconsulent
bij ons op school, om in iedere groep het Rode Draad-project te introduceren.
Groep 1-2 Logeerboeken
We krijgen ca. 30 exemplaren van hetzelfde prentenboek die de leerlingen mee naar
huis mogen nemen. Thuis en op school wordt aan het prentenboek aandacht
besteed.
Groep 3 Vertellen met de kamishibai
Met mooie grote vertelplaten die alle leerlingen goed kunnen zien. Lekker luisteren
naar een verhaal en mooie platen bekijken.
Groep 4
Kennismaken met verschillende genres en thema's. Ervaren dat er heel veel
verschillende soorten boeken zijn.
Groep 5 Kiezen van een boek.
Aan de hand van een collectie boeken rond een thema leren kinderen het boek te
kiezen dat bij ze past. Waar let je op en wat is belangrijk bij het maken van een
keuze? Met de vragen van de Boekentest bepaalt de leerling bij elk boek of het
geschikt is om te gaan lezen.
Groep 6 Beoordelen van boeken
Veel lezen om de leesthermometer op te laten lopen. Welk boek veroorzaakt de
meeste leeskoorts in de klas?
Groep 7
Het maken van een boek kost tijd en energie. De leerlingen maken kennis met het
proces van idee tot boek in de winkel. Om het helemaal echt te maken, ontmoeten
ze een schrijver of illustrator!
Groep 8
Lezen blijft leuk! Vaak zijn boeken zo leuk dat er een film van gemaakt wordt. De
leerlingen onderzoeken wat het verschil is tussen het boek en de film.
Op dinsdag 13 februari van 13.00 – 14.00 uur krijgt groep
7/8 bezoek van de schrijfster Charlotte Dematons.
We wensen de kinderen veel leesplezier!

BASweetje….
Wist u dat Piet Bakker, de
schrijver van Ciske de Rat,
meester is geweest op de
Burgemeester
Amersfoordtschool?!

Logopedie
Bijna iedere maand zal onze logopediste een spreekuur houden op de BAS. Hier
kunt u terecht voor al uw vragen over de spraak van uw kind. We bekijken de
mogelijkheid dat ook behandelingen hier in school kunnen plaatsvinden. Wel zo
handig voor uw kind en u!
29 januari
08.30-9.30 uur
26 februari
08.30-9.30 uur
26 maart
08.30-9.30 uur
28 mei
08.30-9.30 uur
25 juni
08.30-9.30 uur

Inloopspreekuur schoolcoach en GG
Dit jaar gaan we van start met een inloopspreekuur van de schoolcoach en GGDverpleegkundige. Onze GGD-verpleegkundige Marijke Verhoef en onze schoolcoach
Malin Kihlgren kunnen meedenken over vragen of zorgen over het opgroeien en
opvoeden. Soms zijn gesprekken met hen al fijn en zij kunnen tips geven als er
meer nodig is, bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining of een onderzoek. U kunt
hen als ouder ook zelf benaderen: mverhoef@ggdkennemerland.nl of
m.kihlgren@altra.nl . U kunt zonder afspraak vrijblijvend binnenlopen.
Inloopspreekuren:
28 januari
08.30-9.30 uur
25 februari
08.30-9.30 uur
25 maart
08.30-9.30 uur
27 mei
08.30-9.30 uur
01 juli
08.30-9.30 uur
Lerarentekort
Het tekort aan leerkrachten en de vervangingsproblematiek wordt in onze regio
steeds groter. Ik vind het vervelend hierbij een beroep op u te moeten doen, maar
helaas heb ik soms geen andere optie dan u te vragen uw kind thuis te houden. Als
bijlage ontvangt u een brief hierover van ons bestuur. Ook zij onderschrijven het
probleem en zoeken naar oplossingen. Denkt u met ons mee?!
What is your Q? (extern aangeleverd)
De locatie waar vroeger de A9 lag, schreeuwt om tijdelijke leuke, te gekke,
interessante, gezellige en ga-zo-maar-door events, activiteiten en initiatieven.
Zéker ook voor kinderen. Denk bijvoorbeeld aan een timmerdorp, een moestuin,
een fijne natuurlijke speelplek. Daarom zijn gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM
en Bohemen; de ontwikkelaars van Quatrebras, met de vraag ‘What is your Q’ op
zoek naar enthousiaste mensen met een gaaf initiatief voor (delen van) deze plek.
Let op, het gaat om tijdelijke initiatieven, omdat er uiteindelijk gebouwd wordt. Heb
je een leuk initiatief, dan kun je dit melden op het grote prikbord in de hal van de
school. Ook kun je je idee achterlaten op www.whatisyourq.nl. Hier vind je ook
meer informatie en de randvoorwaarden. What is your Q kun je ook volgen op
Facebook: www.facebook.com/WhatisyourQ We zijn benieuwd naar jullie
initiatieven!

Gevonden voorwerpen
Volgende week brengen we de gevonden voorwerpen naar de kledingbank. Kijkt u
deze week dus nog even of er iets van uw kind tussen zit?
Studiedagen en vakantie
Maandag 4 februari en vrijdag 15 februari zijn alle kinderen vrij in verband met
studiedagen. De voorjaarsvakantie is van 18 t/m 22 februari.

Jarig in januari, van harte gefeliciteerd!
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Agenda
23 januari
01 februari
01 februari
04 februari
08 februari
Vanaf 11 februari
14 februari
15 februari
18 t/m 22 februari

Nieuw op de BAS,
Van harte welkom!
Nationale voorleesdag
Van Goghmuseum groep 5
Rijksmuseum groep 6
Studiedag alle kinderen vrij
Rapport mee naar huis
Rapportgesprekken
Voorstelling groep 3 t/m 8
Studiedag alle kinderen vrij
Voorjaarsvakantie

Aylin en Marnix

Veel plezier
op de BAS!

