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Beste ouders van de BAS,
Alweer de laatste dagen van het kalenderjaar. De eerste maanden van het
schooljaar zijn voorbij, ook voor mij als de nieuwe directeur. Ik leer de BAS steeds
beter kennen. De meeste kinderen ken ik nu bij naam, ik ken de sterke punten van
de BAS en zie waar we ons nog in kunnen verbeteren.
Ik heb ondertussen in alle klassen kennis kunnen maken met alle kinderen. Ze zijn
enthousiast en gezellig, maar bovenal trots op de BAS. Tijdens rondleidingen met
nieuwe ouders van eventuele nieuwe leerlingen vertellen kinderen ook uit zichzelf
wat ze zo leuk vinden bij ons op school. Geweldig om
te horen hoe ze vertellen dat ze het naar hun zin
BASweetje….
hebben.
Voor de kleuters van de BAS
Ik heb het team van de BAS leren kennen als een
ben ik niet juf Lisette en ook
sterk, betrokken team. Ze zijn erop gebrand de
niet de directeur. De meeste
kinderen zoveel mogelijk bij te brengen op allerlei
kinderen noemen me daar de
gebied. Ook in geval van ziekte of andere calamiteit is
burgemeester! Hoe kan het
dit team er voor elkaar. Ze zetten hun schouders
ook anders op de
eronder en met elkaar zorgen ze weer voor
Burgemeester
oplossingen. Dat viel de afgelopen maanden niet mee.
Amersfoordtschool!
Door ziekte stond iedereen behoorlijk onder druk. Ik
vind het een groot compliment waard dat zij met
eigen initiatief kwamen en altijd open stonden om kinderen van andere groepen op
te vangen. In de weken met te veel zieken, konden zij dat ook niet meer bolwerken.
Helaas waren we daarom genoodzaakt om u te vragen uw kind(eren) thuis te
houden. Bedankt voor uw begrip! We gaan voor een gezond 2019!
Ook met de meeste van u als ouders heb ik kennis mogen maken. Bij de deur of in
gesprek. Steeds meer ouders zoeken me ook op als dat nodig is. Dat vind ik prettig.
Ook als het gaat over zorg of ontevredenheid, kunt u terecht bij de leerkracht van
uw kind, Linda, de interne begeleider of bij mij als directeur. We voeren liever met u
het gesprek op de plek waar het thuishoort om met elkaar te kijken wat we kunnen
veranderen of verbeteren.
We hebben ook al aardig wat gevierd! Een geweldig Sinterklaasfeest en ook kerst
was weer zeer geslaagd. Wat leuk dat u met zoveel op de kerstborrel kwam, terwijl
de kinderen zo gezellig in hun klas aan het smullen waren. Ik wil ook de ouders die
geholpen hebben deze feesten mogelijk te maken heel erg bedanken voor hun hulp.
De school zag er steeds geweldig uit en wat hebben de kinderen genoten!
De BAS gaat voor beter!

Team
Na de kerstvakantie is Jane weer bij ons terug. Wat fijn dat het goed met haar gaat
en de BAS weer komt versterken. Zij zal in groep 4/6 ondersteund worden door
twee stagiaires. Het gaat om onze vakleerkracht gym, juf Kim en een nieuw gezicht,
juf Daniëlle. Beide juffen hebben al langer zelfstandig voor de groep gestaan, een
relevante HBO-opleiding afgerond en zitten nu in de laatste fase van hun opleiding
als leerkracht. Ongelooflijk fijn dat zij bij ons stage komen lopen en ons team
uitbreiden. In tijd van schaarste is het extra fijn dat twee enthousiaste en sterke
(toekomstige) leerkrachten zich willen verbinden aan de BAS. We heten hen dan
ook van harte welkom. Meester Ron heeft afscheid genomen, maar zal als vaste
invalkracht binnen onze stichting heus nog weleens komen invallen bij ons.
Studiedagen en vakantie
Maandag 4 februari en vrijdag 15 februari zijn alle kinderen vrij in verband met
studiedagen. 12 december zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor het
team. De voorjaarsvakantie is van 18 t/m 22 februari
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

We wensen alle ouders en kinderen heel fijne feestdagen,
een fijne vakantie
en een heel goed en gezond 2019!
Het team van de BAS
Jarig in december, van harte gefeliciteerd!
Lisa

Monsif

Jona

Romein

Jasmin

Vajén

Wiep

Aicha

Mohamed

Aidan

Shamero

Juf Kim

Juf Lilian

Agenda
24 december
t/m 04 januari
23 januari
01 februari
01 februari
04 februari
08 februari
Vanaf 11 februari
15 februari
18 t/m 22 februari

Nieuw op de BAS,
Van harte welkom!
Kerstvakantie
Nationale voorleesdag
Van Goghmuseum groep 5
Rijksmuseum groep 6
Studiedag alle kinderen vrij
Rapport mee naar huis
Rapportgesprekken
Studiedag alle kinderen vrij
Voorjaarsvakantie

Veel plezier
op de BAS!

