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Beste ouders van de BAS,
Hierbij ontvangt u weer een nieuwe BASbrief. In deze BASbrief onder andere aandacht voor de externe
audit die onlangs op school is gehouden, het woordenschatonderwijs op de BAS en de mogelijke staking
op 14 maart. Daarnaast stelt onze nieuwe IB-er zich aan u voor. In de bijlagen treft u de nieuwsflits van
de GGD aan en informatie over het jongercentrum Baddies. Veel leesplezier!

Externe audit
Ook al lijkt het van buiten alsof het business as usual is op school, toch zijn we achter de schermen nog
erg druk bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de school. Eind april zal de inspectie onze school
bezoeken. Om goed zicht te krijgen op wat we al goed doen en wat we tot die tijd nog kunnen
verbeteren, is er op dinsdag 13 februari een audit op school uitgevoerd. We zijn blij dat we veel positieve
feedback hebben gekregen. We hebben complimenten gekregen voor alles wat we in de korte tijd met
elkaar hebben bereikt. Het meest opvallend voor de auditor was de goede en fijne sfeer die in de school
hangt. De verbeterpunten die we hebben gehoord liggen op het vlak van de instructie en de
kwaliteitszorg. De instructie kan nog iets verbeterd worden door vooral bij het benoemen van het
lesdoel en het activeren van de voorkennis de kinderen goed te betrekken. De kwaliteitszorg zit al goed
in elkaar. Hierbij kan nog de verbinding tussen alle verschillende aspecten gemaakt worden, waardoor de
kwaliteitszorg een geheel wordt.
We gaan vol vertrouwen de komende weken in en zetten met elkaar de laatste puntjes op de i, zodat we
eind april het maximaal mogelijke kunnen laten zien aan de inspectie.

Wintersfeer op school
Wat een mooi hoekje heeft de OR gemaakt van de ingang bij groep 5.
Bedankt weer voor de sfeervolle entree!

Atelier
Binnenkort zullen we als school ons eerste atelier van dit schooljaar houden. Het thema is “Theater”.
Gedurende drie woensdagochtenden (21 februari, 7 maart en 14 maart) zullen de kinderen
ondergedompeld worden in dit thema. U wordt binnenkort geïnformeerd over wat de kinderen gaan
doen en hoe u aan het eind van het thema kunt meegenieten van wat de kinderen hebben gedaan.

Woordenschat
Onlangs hebben we als team nascholing gehad over het woordenschatonderwijs.
Het hebben van een goede woordenschat is belangrijk voor het goed begrijpen van
een tekst. Het woordenschatonderwijs begint al in de kleutergroepen. Daar ziet u
in de groep een woordboom met verschillende woorden vanuit het thema. Vanaf
groep 3 leren de kinderen wekelijks nieuwe woorden. De manier van aanbieden
vindt plaats in een context en zo concreet mogelijk. Hierdoor onthouden de
kinderen de woorden beter. Hiernaast ziet u een voorbeeld van hoe de woorden
zichtbaar gemaakt worden in groep 4.

Nieuwe IB-er (intern begeleider) op school
Graag stel ik me via deze weg voor, mijn naam is Linda Gijzenberg en ik ben sinds
18 januari jl. werkzaam op de BAS in Badhoevedorp. Samen met mijn dochter
woon ik in Nieuw-Vennep. Als zij-instromer uit het bedrijfsleven ben ik sinds 2006
werkzaam in het onderwijs als leerkracht en nu als intern begeleider.
In mijn vrijetijd maak ik keuzes uit bijvoorbeeld een skivakantie, lekker uit-eten
met familie/ vrienden, paardrijden, lezen, wandelen met mijn hond of het
bezoeken van musea.
Bij de Bas ben ik zeer open ontvangen door het enthousiaste en gemotiveerde team. Zeer verheugd en
vol energie ben ik dan ook gestart en hoop ik op een mooie langdurige loopbaan bij de BAS.

Mogelijk nieuwe staking
Op 14 maart komt er wellicht weer een nieuwe stakingsdag in het basisonderwijs. Op dit moment is nog
onduidelijk of onze school tijdens deze dag gesloten is. Zodra dit bekend is, zullen we u daarover
informeren.

Vanuit de TSO (Tussenschoolse opvang)
Bijna alle kinderen van de BAS blijven op de lange dagen tussen de middag op school. Zij spelen een half
uur buiten en eten daarna met de juf of meester in de groep. Voor het buitenspelen zoekt de TSO
enthousiaste ouders, die mee willen helpen om onze kinderen op te vangen tussen de middag. Graag
uw aandacht hiervoor!

Voor de leukste TSO !!
ü
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Bent u in de schoolweken 1 tot 4 dagen (of incidenteel) beschikbaar tussen 11.45 en 13.15 uur
Ontvangt u een vrijwilligersvergoeding van € 9,00 per keer
Betaalt u op de dag dat u bij de tso werkt geen geld voor uw kind(eren)
Neemt u deel aan overleg en training voor de tussenschoolse opvang
Bent u op een leuke manier betrokken bij de school!

Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met:
Mirjam de Groot
TSO coördinator Burgemeester Amersfoordtschool
Tutor voor- en vroegschoolse educatie
06 127 87 773 / m.degroot@kinderopvanghaarlemmermeer.nl
www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl

Belangrijke data
21 februari
23 februari
5 maart
7 maart

Eerste dag atelier
start van de voorjaarsvakantie
weer naar school na de voorjaarsvakantie
Tweede dag atelier

9 maart
14 maart
16 maart
21 maart
29 maart
30 maart
2 april
3 april

Groep 8 gaat naar het Tropenmuseum
Derde dag atelier of mogelijk stakingsdag
Groep 4 gaat naar het Stedelijk museum
Open dag voor belangstellende nieuwe ouders
Paasontbijt
Goede Vrijdag, school gesloten
Tweede Paasdag, school gesloten
Studiedag, school gesloten

