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Beste ouders van de BAS,
Afwezigheid
Juf Lisette heeft deze week een operatie ondergaan, alles is goed gegaan. Zij zal de
komende tijd nog afwezig zijn. Ik vervang haar de komende tijd. Mijn naam is
Marije van den Hoek, ik ben directeur van de Achtbaan in Zwanenburg. Ik ben twee
dagen per week op de BAS te vinden, maar de dagen wisselen. Heeft u mij nodig en
ben ik er niet? Mailen kan altijd: directie@obsachtbaan.nl
Staking
15 Maart staat wel een staking op het programma. Inzet is meer investeringen in
het onderwijs. Dat onderschrijven wij van harte. Dit betekent dat ook wij op 15
maart de school sluiten en zullen staken.

Meester Marcel
Meester Marcel is aan het einde van de maand een aantal dagen vrij, er is
vervanging voor hem geregeld.
Schoolplein
Het schoolplein ziet er al prachtig uit, dank aan alle ouders en betrokkenen die er zo
hard aan gewerkt hebben! De komende tijd zullen er meer aanpassingen
plaatsvinden. De ouderraad maakt zich hier hard voor.

MR
Door de afwezigheid van juf Lisette is het een beetje stil op MR gebied, maar dat
betekent niet dat de MR niet actief is. De MR is momenteel in de weer met de
toekomst van het HB onderwijs op de BAS. De ouders van de HB groep hebben daar
deze week een brief over gekregen. Bij vragen hierover kunt u zich wenden tot de
oudergeleding van de MR.

Kwaliteit
Intussen werken we op school hard aan de onderwijskwaliteit. De inspectie van het
onderwijs voert eind maart met ons een voortgangsgesprek. In juni zal de school
dan weer bezocht worden. Het betekent voor nu, dat ik vaak in de groepen te
vinden ben om leerkrachten te coachen en afstemming tussen de groepen te
waarborgen.
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!
26 maart
08.30-9.30 uur
28 mei
08.30-9.30 uur
25 juni
08.30-9.30 uur

Inloopspreekuur schoolcoach en GGD
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:
25 maart
08.30-9.30 uur
27 mei
08.30-9.30 uur
01 juli
08.30-9.30 uur

Jarig in maart, van harte gefeliciteerd!
Kyara Selin Daniello Logan Sarah
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15 maart
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