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Beste ouders van de BAS,
Afwezigheid
Het waren even pittige weken wat aanwezigheid van leerkrachten betreft. Hopelijk
is iedereen de komende week weer beter. Juf Lisette is nog niet aanwezig, tot die
tijd ben ik twee a drie dagen per week op de BAS te vinden. Heeft u mij nodig en
ben ik er niet? Een mailtje kan altijd: directie@obsachtbaan.nl
Vervangingen
Juf Arlette trouwt zaterdag! We wensen haar en haar aanstaande man een prachtige
dag! Ze is maandag nog afwezig, juf Melissa is in de klas. Meester Freek is in groep
1/2 B. Juf Danielle is ook afwezig, juf Jane en juf Kim maken een goed schema
voor groep 4 en 6.
Juf Lilian zal de woensdagen niet meer in groep 5 werken. We zoeken nog naar een
oplossing. Meester Marcel is er gelukkig weer!

Kwaliteit
Vanochtend vond het voortgangsgesprek plaats tussen de inspectie, het bestuur en
Marije. We hebben geschetst hoe we tot nu toe aan de kwaliteit van het onderwijs
op de BAS hebben gewerkt en waar nog verbetering mogelijk is. In juni komen de
inspecteurs onze groepen weer bezoeken voor het eindoordeel. Dit bezoek zien we
vol vertrouwen tegemoet.
Om u inzicht en informatie te geven over de BAS en de toekomst daarvan, nodigen
we u uit voor een
informatieavond op 15 april 2019, inloop vanaf 19.15, start 19.30 uur.
Bij deze avond zijn het bestuur, de MR en de directie aanwezig.

Schoolfruit
Het schoolfruit- project loopt bijna af. Na de meivakantie is er geen fruit meer
vanuit school. We zien graag dat kinderen fruit blijven eten en maken van de
dinsdag, woensdag en donderdag fruitdagen. Kinderen dienen dan zelf fruit mee te
nemen!

Verzuim
Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat uw kind naar school gaat en
niet verzuimt. als een kind vier jaar is, dan mag het naar school. Vanaf het vijfde
jaar is uw kind leerplichtig. Op school houden wij bij of een kind aanwezig is. U belt
ons voor schooltijd als uw kind niet naar school komt, bijvoorbeeld omdat het ziek
is. Bij ongeoorloofd schoolverzuim wordt dit aan de leerplichtambtenaar van de
gemeente Haarlemmermeer doorgegeven.
Ziekte
Wij verzoeken u bij ziekte van uw zoon/dochter de school hiervan in kennis te
stellen tussen 8.00 en 8.30 uur. Is uw kind afwezig en krijgen we geen afmelding,
dan zal de school zo snel mogelijk proberen te achterhalen waarom uw kind de
school niet bezoekt.
Ongeoorloofd te laat komen
We spreken van ongeoorloofd te laat komen als een kind zonder geldige reden –
zoals bijv. dokters- of tandartsbezoek- te laat in de les is. Te laat komen valt onder
de leerplichtwet en wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. Opvallend veel kinderen
van de Burgemeester Amersfoordtschool komen te laat op school. Laatkomers
missen een deel van de les en verstoren die voor anderen. Maar bovenal gaat het
ten koste van kostbare onderwijstijd. Bij drie keer ongeoorloofd te laat komen
informeert de leerkracht de directie en deze zal via het computersysteem DUO
leerplicht informeren.
Verlof
Verlof buiten de schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij zeer hoge
uitzondering verleend. Verlof voor extra korte vakanties of bezoek aan het land van
herkomst is wettelijk niet mogelijk. De afdeling leerplicht van de gemeente
Haarlemmermeer houdt toezicht op de verlofregeling. Als u verlof wilt aanvragen
dan moet u ruim van tevoren contact opnemen met de directeur van 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!
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:
27 mei
08.30-9.30 uur
01 juli
08.30-9.30 uur

Agenda
12 april Koningsspelen
15 april: informatieavond , 19.15 inloop
18 april Paasontbijt
19 april- 5 mei : meivakantie
Juf Marije aanwezig op: dinsdagmiddag 9
april, dinsdag 16 april. Afwezig van 10 t/m 12
april wegens directiedriedaagse.

Jarig in april, van harte gefeliciteerd!
Sofie Rosan Kian Anouar Remy Dalal jari
Welkom op school: Nimra
De volgende BAS brief komt op 17 april!

Naomi Berke

