
 Info 
 \  Vrijdag 25 november 2022 

 Beste ouders/verzorgers, 

 De koude wintermaanden staan weer voor de deur en ook in deze periode 
 staan er allemaal leuke activiteiten op het programma. Zo komt Sinterklaas de 
 school bezoeken en gaan wij gezellig met de hele school weer genieten van 
 een kerstdiner. 

 De vrijwillige ouderbijdrage is meer dan welkom om alle activiteiten op school 
 mogelijk te maken. Heeft uw kind een stadspas dan kunt u deze laten 
 scannen op school, dan kost het u helemaal niets. Anders kunt u het bedrag 
 aan ons overmaken, hierover leest u in deze ouderinfo meer. 

 Wij wensen u alvast veel leesplezier en uiteraard een fijn weekend! 

 Personeel 
 Meester Sam is in oktober vader geworden van een prachtige zoon. Hij heet 
 Eli. Tijdens het ouderschapsverlof van meester Sam, wordt zijn werk 
 overgenomen door juf Eva. 

 Werving nieuwe directeur. 
 Misschien zit het niet meer in uw gedachten, maar SBO Universum zoekt een 
 nieuwe directeur. Pien Verburg, de oude directeur is blijvend uitgevallen door 
 long covid. Lex Batstra, die sinds 1 april de interim-directeur is, blijft hier 
 maar tijdelijk. Hij stopt uiterlijk 1 maart 2023. 
 Inmiddels is er door medewerkers van de school en ouders uit de MR een 
 profiel opgesteld (wat zijn de wensen en wat moet een nieuwe directeur 
 kunnen en kennen?) en zal het schoolbestuur van SBO Universum binnenkort 
 de werving starten. 

 Inloopochtend 
 Op woensdag 17 november jl. was er de eerste inloopochtend. De ouders 
 konden een kijkje in de klas nemen. Een aantal ouders hebben van deze 
 uitnodiging gebruik gemaakt. De volgende mogelijkheid om in de groepen te 
 kijken is op  donderdag 19 januari van 8:45 tot 9:15. 
 De inloopochtend voor groep Pluto kon niet doorgaan, ouders van deze groep 
 krijgen nog een aparte uitnodiging voor een inloop in december. 

 Belangrijke data: 
 november: 

 -  25 november: 
 Only Friends 
 Maan/Zon en 
 Grote Beer/Ster 

 -  29 november: 
 adviesgesprek- 
 ken school- 
 verlaters. 

 december: 
 -  2 december: 

 Only Friends 
 Jupiter/Aarde 
 Neptunus/Venus 

 -  5 december: 
 Sinterklaasfeest 
 leerlingen een 
 halve dag tot 
 12:15 

 -  6 december: 
 ouderochtend 
 Dia- toetsen 

 -  8 december: 
 ouderochtend 
 9:00-10:00 
 kerst. 

 -  9 december; 
 Only Friends 
 Mars/Uranus en 
 Komeet/Pluto 

 -  16 december: 
 Only Friends - 
 Maan/Zon en 
 Grote Beer/Ster. 

 -  21 december: 
 Kerstdiner, 
 uitnodiging 
 volgt. 

 -  23 december: 
 Start 
 kerstvakantie! 



 Tommy Tomato 
 Sinds twee weken krijgen de leerlingen elke maandag en dinsdag een warme 
 lunch aangeboden. Deze lunch wordt verzorgd door Tommy Tomato. Het zijn 
 vegetarische lunches, die veel groenten bevatten. Op maandag en dinsdag 
 hoeven de leerlingen dus geen brood mee. Op dinsdag, woendag en 
 donderdag is er schoolfruit en hoeven de leerlingen geen fruit mee. 

 Sinterklaas 
 5 december, komt Sinterklaas een bezoek aan 
 onze school brengen. In alle groepen zijn de 
 kinderen al bezig met de voorbereidingen. In de 
 midden en bovenbouw groepen hebben de 
 leerlingen lootjes getrokken. Deze dag duurt tot 
 12:15 uur  .  Daarna zijn de kinderen vrij. Indien 
 u gebruik maakt van leerlingvervoer, geeft u 
 dit a.u.b. op tijd door aan de chauffeur. Wij 
 hopen op een gezellige dag met elkaar. 

 Ouderochtend informatie nieuwe toetsen 
 Dit schooljaar zijn we overgestapt op andere toetsen om onze leerlingen in 
 hun leerontwikkeling te volgen.  Tot nu toe  maakten wij gebruik van de 
 toetsen van CITO. Vanaf dit schooljaar werken wij met de toetsen van DIA. 
 Deze toetsen worden digitaal afgenomen. In oktober hebben wij de eerste 
 toetsronde gehad. Op  dinsdag 6 december  willen wij  u graag meer vertellen 
 over deze toetsen en waarom wij deze keus hebben gemaakt. Daarom is er op 
 dinsdag 6 december een extra ouderochtend van 8:45 tot 9:30.  Later krijgt u 
 nog een uitodiging van de groepsleerkracht om de resultaten van uw kind te 
 bespreken. 

 Verkeerslus 
 Wij zien dat de verkeerslus goed gebruik wordt. Wel willen wij u erop wijzen 
 dat het de bedoeling is dat u alleen uw kind hier afzet en dus  niet parkeert. 
 Parkeren moet nog steeds aan de overkant of in de omgeving waar het mag. 
 Zet uw auto niet dubbel of achter geparkeerde auto’s want dit is voor de 
 buurtbewoners heel vervelend. 



 Vervolg verkeerslus: 
 In de middag zien wij dat de verkeerslus wordt gebruikt als 
 parkeerplaats.Ouders staan hier te wachten totdat de school uit gaat. Ook dit 
 veroorzaakt dat andere auto’ s geen doorgang hebben en de verkeerslus niet 
 kunnen gebruiken waarvoor deze bedoeld is. Hierdoor wordt het met halen 
 van de kinderen toch weer rommelig op straat en op de openbare weg. 

 Komt u uw kind(eren) halen zonder auto, dan bent u welkom om op het 
 schoolplein op uw kind(eren) te wachten. Zo houden wij de verkeerssituatie 
 ook weer goed onder controle. 

 Dank u wel voor uw medewerking! 

 Ouderbijdrage 
 Voor extra schoolactiviteiten en het schoolreisje vragen wij ouders een 
 vrijwillige ouderbijdrage te doen. Wanneer u (uw kind) in het bezit bent van 
 een stadspas dan kunt u deze laten scannen op school. Misschien kunt u de 
 pas meegeven aan uw kind of anders contact opnemen met Judy of Philles (in 
 de ochtend 020-6361539) zodat wij hiervoor een afspraak kunnen maken. Dit 
 kost u verder niets en wij zijn hier als school erg blij mee omdat wij dan extra 
 dingen kunnen organiseren. 

 Wanneer u geen stadspas heeft dan kunt u het bedrag van € 50,- overmaken 
 op rekening NL60 TRIO 0788795295 t.n.v. Innoord onder vermelding van de 
 naam van uw kind. Wanneer het u beter uitkomt om in termijnen te betalen 
 dan mag dit uiteraard ook. Laat het ons dan wel even weten. 

 Met uw bijdrage kunnen wij een hoop extra activiteiten organiseren, dank u 
 wel alvast. 

 Namens de Muziekschool Amsterdam Noord: 

 Lichtjesfeest 14 december 

 De dagen worden korter en we kunnen straks weer onze kerstspullen van 
 zolder halen. Een goed moment voor een feestje dus! 

 Op woensdag 14 december van 16.00-18.00 uur vindt het Lichtjesfeest 
 plaats in de Muziekschool Amsterdam Noord, een initiatief van de 
 Muziekschool en Het Kunstparadijs (de creatieve werkplaats van 
 Stichting Wijsneus). Hapjes, drankjes, muziek en creatieve workshops 
 worden dan aangeboden. Het is een gratis evenement. We hopen jullie 
 met grote getalen te mogen ontvangen  .  Het is een feest voor jong en 
 oud! 

 De volgende ouderinfo verschijnt donderdag 22 december 2022 
 Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl 


