BOEM januari 2018
Stand van zaken na de schietpartij
Vanmorgen vroeg zijn wij met het team bij elkaar gekomen om te praten over het
nieuws van afgelopen vrijdag. Hierbij waren op beide locatie medewerkers van
slachtofferhulp aanwezig. Zij gaven ons handvatten om hiermee om te gaan. De
medewerkers van slachtofferhulp gaven aan onze leerkrachten het volgende advies:
Laat de leerlingen vertellen en geef ruimte aan hun verhaal.
Op de kleine BOE was vanmorgen ook een medewerker van het stadsdeel aanwezig
en Taco Stroo van het bestuur van Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Hij kwam
later ook nog naar het hoofdgebouw.
Vandaag heb ik gesproken met Ron Zandvliet, de contactpersoon vanuit de
gemeente die gaat over onderwijs en veiligheid. De komende twee weken komen er
twee medewerkers van onderwijs-leerplicht op de kleine BOE. Deze twee personen,
in herkenbare kleding, fungeren als extra ogen en oren in de school en op het
schoolplein. Daarbij is hun inzet gericht op het aangescherpte deurbeleid.
Vandaag hebben zij zich voorgesteld aan de leerlingen van de kleine BOE.
Verder heb ik contact gehad met mijn bestuur over de toegankelijkheid van het
gebouw van de kleine BOE. Wij willen de afspraken hierover aanscherpen:
 Entree achterkant open voor leerlingen. Na de start van de les, gaat de deur
dicht. Afspraken hierover worden gemaakt in overleg met H. Bouwmeester,
van de gemeente, en de huurders van het 5e lokaal.
 Entree Wittenburgerstaat 100: er worden aangescherpte afspraken gemaakt
over het deurbeleid met de verschillende gebruikers en de Witte Boei.
Gezien de nare situatie is de school op deze maandag goed gestart.
Mocht u toch hulp nodig hebben van ons dan horen wij dat graag.

Verzuimactie van de leerplichtambtenaar
De school heeft op 9 januari 2018 in samenwerking met de leerplichtambtenaar een
op tijd kom actie gehouden met als doel het te laat komen aan te pakken. Als een
kind zonder geldige reden afwezig is van school, is er sprake van ongeoorloofd
verzuim. Volgens de leerplichtwet 1969 valt te laat komen hier ook onder. Door het
te laat komen missen kinderen een deel van de les. Daarnaast is het storend voor de
rest van de klas en de voortgang van de les. Het is voor de leerkracht en voor alle
kinderen prettig om de schooldag op tijd te starten. Daarom willen wij u vragen om
op school aanwezig te zijn voordat de eerste bel gaat.
In de bijlage vindt u het verzuimprotocol.

Van toen tot nu
Gezocht: Actieve kinderen uit de bovenbouw
Wij zijn op zoek naar spontane, verlegen, aardige, gezellige, leuke, lieve, vrolijke of
serieuze kinderen uit de bovenbouw! Lijkt het je leuk om ons een keertje op de
woensdagmiddag te helpen bij activiteiten voor ouderen, samen met andere
kinderen? Wil je ons helpen met koffie en thee rond brengen, spelletjes klaarzetten
en meespelen, helpen bij de Bingo of een praatje maken met één van de ouderen?
Daar doe je ons, de ouderen en jezelf een enorm plezier mee!
Je kunt je voor één keertje of voor meerdere keren aanmelden, met of zonder
vriendjes of vriendinnetjes. Wil je liever eerst meer informatie? Neem dan contact op
met Angelique Wijnberg van DOCK (zie hieronder).
Wie:
kinderen uit groep 6, 7 of 8
Wat:
Activiteit “Van toen tot nu”
Waar:
Ontmoetingscentrum de Keyzer, Czaar Peterstraat 12
Wanneer:
31 januari, 14 februari, 28 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april
13.30 – 15.00 uur
Aanmelden: Angelique Wijnberg, awijnberg@dock.nl 06 – 51 59 39 84
We hopen je te zien bij: Van toen tot nu.
Tot dan!
Nieuwe VVE medewerker op de BOE voor de onderbouw
Vanaf 9 januari werkt Sanaa Oubaha één dag per week op de BOE als VVEmedewerker voor leerlingen met een taalachterstand. Voorheen werd deze taak
afwisselend door leerkrachten van ons team gedaan en daardoor ontbrak de
doorgaande lijn. Wij zijn heel blij met Sanaa. Zij heeft heel veel ervaring met het
werken met deze groep leerlingen. Hieronder stelt zij zich voor.
Ik ben Sanaa Oubaha en ik ben 37 jaar oud, en ik heb twee zoontjes van 10 en 11.
Ik ben sinds 9 januari in dienst bij de BOE als VVE juf. Ik geef taalondersteuning aan
kinderen uit de onderbouwgroepen die dat nodig hebben. Ik doe dit met heel veel
plezier! Het thema dat in de klas wordt besproken, behandel ik nog een keer in een
kleine groep. Zo heb ik vorige week een boek voorgelezen over de mooiste vis in de
zee, de regenboogvis. Deze vis ging zich verschuilen voor de walvis. Een aantal
kinderen wist niet wat een 'schuilplaats' betekende. Toen hebben we verstoppertje
gespeeld en heb ik de kinderen geleerd wat een schuilplaats was. Zo ga ik met de
onderbouwleerlingen aan de slag en merk ik dat ze spelenderwijs de betekenis van
woorden goed onthouden.
Ik zie er naar uit om jullie in de wandelgang te ontmoeten!
Groet,

Sanaa

Nederlandse taalles op de BOE
Wilt u op de BOE beter Nederlands leren? Dat kan. In februari begint er een nieuwe
groep. De lessen zijn op vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur. U leert beter
Nederlands praten, lezen, schrijven en verstaan. Ook leert u hoe u beter uw kind
kunt helpen op school. De lessen worden gegeven door Claudia Noordeloos. Zij
werkt sinds 2014 als docent Nederlands Tweede Taal. Zij weet ook veel van de
basisschool, zij heeft tien jaar als leerkracht gewerkt. Deze lessen zijn NIET gratis, u
betaalt 5 euro per les.
Wilt u meedoen? Dan kunt u bellen: 06-12726273.
Volgende week dinsdag- (30 januari) en vrijdagochtend (2 februari) om 8.30 uur
kunt u ook naar de ouderkamer komen om vragen te stellen of u aan te melden.
Do you want to improve your Dutch? In February a new group for learning Dutch is
starting at the BOE school. The lessons will be on Friday morning from 9.00 to 11.00
o'clock and will be given by Claudia Noordeloos. She is an experienced and qualified
teacher Dutch for foreigners. She has also worked as a primary school teacher for
ten years and knows a lot about primary education and how you can help your child.
These lessons are NOT for free, you have to pay 5 euro per lesson. Do you want to
join? You can call 06-12726273 for more information.
Or you can go to the 'ouderkamer' on Tuesday the 30th of January or Friday the 2th
of February at 8.30 and get more information or enroll.
Bericht van de Ouderraad
We hebben eerder deze maand weer vergaderd met de OR, over de activiteiten in de
tweede helft van het schooljaar en over de financiën. Helaas moeten we concluderen
dat eind 2017 nog niet de helft van de ouders de ouderbijdrage voor dit schooljaar
heeft betaald. Dat betekent dus dat de andere helft voor de activiteiten voor alle
kinderen betaalt, en dat kan niet de bedoeling zijn. Zonder voldoende ouderbijdrage
kan de OR ook niet langer alle leuke jaarlijkse activiteiten organiseren, dus hierbij
nogmaals de oproep om de ouderbijdrage te betalen. Wij realiseren ons overigens
ook dat dit over het algemeen echt geen onwil is, en we zijn druk doende om deze
transactie te vergemakkelijken via bv. iDeal. Helaas kan dat nu nog niet in
SchouderCom.
Vooruitkijkend komt de avondvierdaagse er nog aan, en de BOE lympics en het
zomerfeest. Ook gaat het BOE brede kunstproject binnenkort van start. Over al deze
activiteiten wordt u nog nader geïnformeerd, via de OR en via de klassenouders als
er ouderinzet gevraagd wordt. Binnenkort houdt de OR ook weer een informatieve
koffiebijeenkomst met de klassenouders om dit allemaal samen door te spreken.
En tenslotte, we zoeken nieuwe leden. Lijkt het u leuk om u op een andere, gezellige
en actieve, manier in te zetten voor de BOE? Kom dan een keer langs bij een OR
vergadering om kennis te maken en te kijken of het wat voor u is.
Hartelijke groet,
Nicole Slegers
Voorzitter Ouderraad

Update from the Ouderraad
Earlier this month we had our third OR meeting, about the activities in the 2th half of
the schoolyear and about our financial situation. Unfortunately less than half of the
parents paid the anual OR contribution. Which means that the other half pays for all
extra activities for the kids, not really fair and we cannot afford to continue this way.
So please, pay your OR contribution. We are busy to make this more easy through
iDeal, but SchouderCom does not yet offer that possibility.
Looking forward we have the Avondvierdaagse coming up, the BOE Lympics and the
Summerparty. Also the BOE Artproject will be starting soon. You will be informed
about all these activities through the OR and through the class parents.
Furthermore, we are looking for new OR members. Join our regular meeting or just
ask one of us, maby you can join and contribute.
Kind regards,
Nicole Slegers
Voorzitter Ouderraad

