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voor ouders en verzorgers van onze leerlingen 
\ 

 

woensdag 30 januari 2019 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
Nog even, en het is alweer voorjaarsvakantie: van 18 tot 22 februari. We kijken terug 
op een maand van hard werken en mooie activiteiten. Vandaag was de presentatie 
van Hallo Muziek, gisteren de talentenmiddag. 
 

 
 

NIEUW: Pak je kans in 2019 

Vanaf  vrijdagochtend 15 februari 2019 is er 1 
keer in de 2 weken een inloopspreekuur op 
SBO Universum.  Linda, Jenny en Binti zullen 
in de ochtend in de school aanwezig zijn van 
08:30 tot 11:30 uur.   

Tijdens dit spreekuur kun je allerlei vragen 
stellen, zoals: 

 
★ Komt mijn kind in aanmerking voor een laptop? 
★ Kan ik het sporten van mijn kind vergoed krijgen? 
★ Wat zal ik gaan doen als mijn kind naar de middelbare school gaat? 
★ Welke leuke dingen zijn er in de omgeving? 
★ Hoe maak ik een budgetplan? 

Dus heb je een vraag? Stel hem bij het inloopspreekuur en samen komen we er uit! 
Dit spreekuur wordt aangeboden vanuit de Sociale Maatschap in samenwerking met 
de ouder kind teams, gemeente Amsterdam en SBO Universum. 
 
4,5 en 6 februari 
Alle leerlingen zijn vrij, het team heeft 4 en 5 februari studiedagen. 
Er zijn rapportgesprekken met alle leerlingen en definitief adviesgesprekken met de 
leerlingen van groep 8. 

Belangrijke data 
● vrijdag 1 februari 

Only friends 
Komeet/Neptunus 
Maan/Zon  
Ster/Grote beer 

● 4/5/6 februari 
alle leerlingen vrij 

● woensdag 13 februari 
koffieochtend 

● vrijdag 15 februari 
Only friends 
Komeet/Mars 
Maan/Zon  
Ster/Grote beer 

● vrijdag 15 februari 
eerste spreekuur  
Pak je kans 

● 18 tot 22 februari 
Voorjaarsvakantie 

● maandag 25 februari 
Komeet en Zon biep 

● vrijdag 1 maart 
Aarde en Mars biep 

● vrijdag 1 maart 
Only friends 
Neptunus/Aarde 
Jupiter/Mars 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Nieuwe medewerkers 
Juf Kathy start 1 februari in groep Ster Zij  werkt op maandag, donderdag en vrijdag. 
Juf Hanane start 1 februari in de bovenbouw, zij werkt op woensdag, donderdag en 
vrijdag. 
Juf Eunice start 6 februari in Neptunus, op woensdag, donderdag en vrijdag.  
We bedanken juf Carla hartelijk voor haar lessen aan deze groep in januari. 

Lerarentekort en griepgolf 
Vorige week ontving u een brief van Mirjam Leinders over het lerarentekort en de 
griepgolf. 
We zoeken altijd naar een vervangende meester of juf. Soms is er een kunstenaar in 
de klas, met wie wij mooie activiteiten doen, zoals filosoferen, filmpjes maken of 
toneel spelen. 
Als we echt niet anders kunnen, vragen we u uw kind een dag thuis te houden. Dat 
doen we alleen als we echt geen andere oplossing hebben. 

Koffieochtend woensdag 13 februari  
De maandelijkse koffieochtend van 8.45 - 9.45 uur, gaat deze keer over 
Kiss-and-ride, veilig uw kind naar school brengen. Na de 
voorjaarsvakanti start de bouw tegenover de school. We kunnen dan 
geen gebruik meer maken van de parkeerplaats. 

 
De volgende ouderinfo ontvangt u op woensdag 27 februari. 
 
Kijk ook eens op de website: www.sbo-universum.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 


