BOEM februari 2018
Staking 14 maart
Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen gaat er door veel leraren en scholen
naar alle waarschijnlijkheid gestaakt worden op woensdag 14 maart.
Ik wil u alvast voorbereiden dat ook de BOE die dag dicht zal zijn.
Conciërge op de kleine BOE
In de vorige BOEM heb ik u gemeld dat ik met de gemeente aan het kijken ben naar
het aanscherpen van het deurbeleid van de kleine BOE.
De gemeente heeft besloten dat zij tot maart 2019 een full time conciërge
financieren. Ik ga er uiteraard mijn best voor doen dat zij dat daarna zullen
continueren. Volgende maand wordt er door de gemeente, in samenwerking met
ons, een sollicitatie procedure gestart.
Sinds maandag 12 februari hebben wij, iedere dag, een medewerker van de
leerplicht die zicht houdt op de deur. Zij heet Clair Houwen en is leerplicht-assistent.
Clair blijft tot de nieuwe conciërge is aangesteld.
Wij zijn heel erg blij met deze ontwikkeling!
Verkeersveiligheid rondom de school
Deze week heb ik met de gemeente en een verkeersdeskundige gekeken naar de
verkeersveiligheid van de kleine Wittebrugerstraat en de Czaar Peterstraat. Dit heb ik
het afgelopen jaar al vaker gedaan, maar de plannen blijven helaas tot nog toe
liggen. Dit tot grote frustratie van mijn kant. Het gaat hierbij om: wegbewijzering
van “schoolzone’’, drempels, ander wegbedekking, betere markeringen op de straat
en andere zaken.
Wederom heb ik hiervan de noodzaak aangegeven.
Ik hoop heel erg dat er nu snel gehandeld gaat worden.
Uitslag van de enquête over de schooltijden van de kleine BOE
Wij hebben aan de ouders van de leerlingen op de Kleine Boe gevraagd wat ze van
de lestijden op de kleine Boe vinden. Van de 116 ouders hebben er 74 gereageerd.
67 Ouders vinden de lestijden goed, 7 ouders willen liever de lestijden gelijk laten
lopen met het hoofdgebouw.
Wij vinden het belangrijk dat ouders met kinderen op beide locaties hun kind naar
school kunnen brengen. Uit de enquête blijkt hetzelfde, we laten de lestijden dan
ook ongewijzigd.

Gegevens Cito toetsen
De afgelopen periode zijn de Cito- toetsen afgenomen bij de leerlingen van groep 2
tot en met groep 8.
Deze toetsen noemen wij de M- toetsen, omdat ze midden in het schooljaar worden
afgenomen.
Wij hebben u al eerder verteld dat de Cito-toetsen geen onderdeel meer uitmaken
van het portfolio, maar deze daarvan zijn losgekoppeld.
Op woensdag 7 maart krijgt uw kind in een envelop de toets gegevens mee met
daarbij een begeleidende brief. In die brief staat een uitleg over de interpretatie van
de toets-uitslag van uw kind op het gebied van taal en rekenen.

Zieke leerkrachten
Zoals u wellicht heeft gemerkt hebben wij de afgelopen periode veel zieke
leerkrachten gehad. De griepepidemie heeft ons team flink geraakt. Wij proberen de
groep altijd op te vangen door een invaller in te huren via verschillende invalpools.
Helaas zitten er niet genoeg mensen in die pools en lukt het ons niet altijd om een
invaller te regelen. Dan zijn wij genoodzaakt om de leerlingen te verdelen over de
andere groepen en soms vraag ik ook aan u om uw kind een dag thuis te houden.
Het zijn geen ideale oplossingen, niet voor de leerlingen, niet voor u en ook niet voor
ons. Gelukkig krijgen wij van u veel begrip voor deze vervelende situatie en dat is
erg ondersteunend. Mocht u iemand kennen of zelf in de gelegenheid zijn om in te
vallen dan hoor ik het graag.
Daarnaast waren er de afgelopen periode ook veel zieke leerlingen. Wij merkten op
dat kinderen vrij snel al weer naar school werden gebracht, maar zich nog niet
helemaal beter voelden. We zouden het fijn vinden dat u erop let dat uw kind goed
uitziekt en uitgerust weer naar school toe komt. Zo willen we ook voorkomen dat de
andere kinderen en leerkrachten weer worden aangestoken.
Verder hoop ik dat de voorjaarsvakantie het team en de leerlingen rust en veel
zonneschijn geeft, zodat wij daarna weer allemaal gezond en uitgerust kunnen
beginnen.

Groepszangles op de BOE
Zoals u misschien in mijn vorige brieven heeft gelezen ben ik dit schooljaar gestart
met de groepszanglessen voor groep 4 en 5. Bij dezen laat ik u weten dat er veel
animo is en er daarom ook een groep komt voor de leerlingen uit groep 1,2 en 3 én
groep 6, 7 en 8.
- Groep 1, 2 en 3
- Groep 4 en 5 (vol, wachtlijst)
- Groep 6, 7 en 8
Maximaal 15 leerlingen

In de flex-ruimte op de BOE op de eerste verdieping.
Groepsles Zang
Spelenderwijs komt aan bod:
- Gezond zingen/zangtechniek
- Samenzang en solozang
- Bewegen
- Bodypercussie en percussieinstrumenten
- Podiumvaardigheden
- Plezier!
Wanneer?
- Groep 1, 2, 3 woensdag 12:30 uur tot 13:30 uur
- Groep 6, 7, 8 woensdag 13:30-14:30 uur
- Groep 4 en 5 vrijdag 14:45-15:45 uur (vol, wachtlijst)
Weeknummers: 10,11,12, (13 alleen woensdag) 14,15,16, (20 alleen vrijdag)
21,22,23,24,25,
(reserve 26,27)
De kosten zijn: 9 tot 12 euro per les (afhankelijk van het aantal aanmeldingen).
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 Böinck

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. Dit jaar mag ik ook de groep 8 musical begeleiden in
samenwerking met de leerkrachten en
een regisseur. 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 de muzikaliteit van de leerlingen!

