BOEM december 2017
Wij wensen u allemaal hele fijne feestdagen en een heel mooi 2018!
Documenten SOP en Schoolgids
In de bijlage zijn twee documenten toegevoegd:
1. De schoolgids 2018
De inhoud van deze schoolgids is gebaseerd op het schoolplan, waarin vastgelegd is
hoe wij op de BOE vormgeven aan ons onderwijs.

2. Het sop, Schoolondersteuningsprofiel
Een schoolondersteuningsprofiel is een wettelijk verplicht document waarin de BOE
beschrijft hoe passend onderwijs wordt vormgegeven en wat wij op dat gebied te
bieden heeft.
De schoolgids en het SOP zijn beide door de Medezeggenschapsraad op 19
december 2017 vastgesteld.
Inspectiebezoek
Afgelopen maandag, 18 december, is de onderwijsinspectie bij ons op bezoek
geweest. De inspectie was al eerder, voor de zomervakantie, langs geweest voor een
onderzoek naar de kwaliteit op onze school.
Dit keer maakte het bezoek deel uit van een groot bestuurlijk onderzoek bij
Openbaar Onderwijs aan de Amstel, OOadA. Meerdere scholen, van ons bestuur, zijn
in dit nieuwe toezichtskader bezocht. Het bestuur heeft onze school uitgekozen om
aan de inspectie een goed voorbeeld te laten zien van onderzoekend leren en
werken met 21e eeuwse vaardigheden. Dat was voor ons een grote eer.
Twee inspecteurs zijn langs geweest en hebben een aantal groepen bezocht.
Aan het eind van de dag hebben wij een terugkoppeling gekregen. Marilene
Streefland was hierbij ook aanwezig, namens ons bestuur OOadA.
Vol trots kunnen wij u vertellen dat wij twee keer de beoordeling GOED hebben
gekregen voor ons aanbod en hoe wij vorm geven aan onze kwaliteitscultuur. Deze
beoordeling is het hoogst haalbaar. Wij zijn hier heel erg trots op!

Muziekles voor leerlingen uit groep 4 en 5
Zoals u in de vorige brief heeft gelezen zijn we afgelopen maanden gestart met de
groepszanglessen voor groep 4 en 5. Bij deze laat ik u weten dat u uw zoon of

dochter opnieuw kunt opgeven voor de tweede helft van het schooljaar!
Wie?
Leerlingen van groep 4 en 5
Aantal?
Maximaal 15 leerlingen
Wat?
Groepsles Zang
Spelenderwijs komt aan bod:
- Gezond zingen/zangtechniek
- Samenzang en solozang
- Bewegen
- Bodypercussie en percussieinstrumenten
- Podiumvaardigheden
Waar?
In de flex-ruimte op de BOE.
Wanneer?
18 lessen van 60 minuten op vrijdag van 14:45-15:45 uur.
Weeknummers: 2,3,4,5,6,7,10,11,12,14,15,16,20,21,22,23,24,25
Kosten?
9 tot 12 euro per les (afhankelijk van het aantal aanmeldingen). Betalen in drie
termijnen mogelijk.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar nienkeboinck@gmail.com
Ik ben tevens bereikbaar op 0624738402.
Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact opnemen.
Hartelijke groet en hopelijk tot ziens!
Nienke

Mijn naam is Nienke Böinck en ik geef sinds schooljaar 2015/2016 muzieklessen aan
de kinderen van groep 3 t/m 7 op de BOE. Naast mijn werkzaamheden op de BOE
(Muziekschool Amsterdam) en het voortgezet onderwijs (Berlage Lyceum), ben ik
zangeres en zangdocent. Ik heb het erg naar mijn zin op de BOE en ben erg te
spreken over het enthousiasme en het (zang)niveau van de leerlingen!
Anke Overvliet is overleden, medewerkster van kinderdagverblijf de Kraai
en ‘t Hofje
Deze week ontvingen wij het verdrietige bericht dat Anke Overvliet is overleden.
Afgelopen maandag wilde Anke, zoals de meesten van jullie weten, nog afscheid
nemen van de kinderen en ouders op voorschool de Kraai, maar dat heeft helaas niet
meer zo mogen zijn.
Dinsdagochtend is zij in haar slaap overleden. Het is plotseling heel snel gegaan.
U kunt op de Kraai een bericht achterlaten op een kaart voor de nabestaanden; haar
dochter Vanessa, zoon Sebastiaan en schoonzoon Sem. Wij zorgen ervoor dat deze

bij hen terecht komt. Mocht u zelf een bericht willen sturen dan kan dat natuurlijk
ook.
We wensen u ook veel sterkte toe met het verlies van onze dierbare collega Anke, de
bevlogen en betrokken peuterleidster van uw kind(eren).
Hartelijke groeten,
Heleen Feitsma
Teamleider Voorscholen

