
 Info 
 \  Woensdag 1 februari 2023 

 Beste ouders/verzorgers, 

 De kerstvakantie ligt alweer een aantal weken achter ons. Met deze nieuwe 
 ouderinfo willen wij u graag weer informeren. 

 De komende periode zijn er voor alle groepen 
 culturele uitstapjes gepland. Zo gaan een aantal 
 groepen naar jeugdtheater de Krakeling en krijgen 
 de bovenbouw groepen een rondleiding in het 
 Muziekgebouw. 

 Personeel 
 Juf Lieke is sinds de kerstvakantie met 
 zwangerschapsverlof. Afgelopen zaterdag is zij 
 bevallen van een gezonde zoon. Gefeliciteerd met 
 de baby! 

 Juf Sherida gaat ons na de voorjaarsvakantie verlaten. Zij heeft een nieuwe 
 baan bij de KNVB waar zij de speelsters onder de 16 gaat coachen. Wij willen 
 haar bedanken voor haar inzet op onze school. Op dit moment zijn wij nog 
 hard opzoek naar vervanging voor de gymlessen en zullen u natuurlijk 
 informeren zodra wij deze hebben gevonden. 

 Juf Jamiela is na de kerstvakantie bij ons gestart, zij ondersteunt op 
 maandag, dinsdag en woensdag in groep Ster. Wij wensen haar veel plezier 
 op SBO Universum. 

 Werving nieuwe directeur. 
 Zoals wij u eerder hebben laten weten is in december de werving van een 
 nieuwe directeur voor SBO Universum gestart. Inmiddels heeft de benoemings 
 adviescommissie (BAC) met een aantal kandidaten gesproken en is er een 
 voordracht aan het bestuur gedaan. De procedure is daarmee in de eindfase 
 gekomen. Naar verwachting zullen personeel en ouders in de loop van 
 volgende week geinformeerd worden wie de nieuwe directeur van SBO 
 Universum wordt. 

 Belangrijke data: 
 Februari: 

 -  3 februari: Only 
 Friends 
 Jupiter/Aarde 
 Neptunus/Venus 

 -  10 februari: Only 
 Friends 
 Mars/Uranus 
 Komeet/Pluto 

 -  13 februari: 
 Bezoek Krakeling 
 groep Zon/Maan 

 -  14 februari: 
 Studiemiddag 
 leerlingen vanaf 
 12:15 vrij. 

 -  16 februari: Gr. 
 Mars bezoek 
 OBA 

 -  17 februari: Only 
 Friends 
 Maan/Zon 
 Grote Beer/Ster 

 -  24 februari: 
 Studiedag 
 leerlingen Vrij 

 -  25 Februari: 
 Start voorjaars- 
 vakantie. 

 Belangrijke data: 
 Maart: Zie pagina 2 



 Peiling vijf gelijke schooldagen 
 Op dit moment  hebben de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en 
 vrijdag van 8.45 – 14.45 les. Op woensdag is de lesdag korter nl. van 8.45 – 
 12.15. 

 Volgend schooljaar  (2023 -2024)  willen wij hier  5 gelijke lesdagen  van 
 maken, dus elke dag van 8.45 – 14.15. Op de woensdag wordt de lesdag dan 
 langer. Op de andere dagen wordt de lesdag een half uur korter. Het aantal 
 lesuren blijft hetzelfde. Er is dus alleen een andere verdeling. 
 Graag willen wij weten wat u hiervan vindt. Deze week ontvangt u via Social 
 Schools een bericht. Hierin leggen wij uit waarom wij naar 5 gelijke lesdagen 
 willen. In dit bericht kunt u ook aangeven wat u hiervan vindt. 

 Fietsreparatie op school 
 Op donderdagochtend 23 maart komt de fietsendokter op school. Heeft uw 
 kind thuis een kapotte fiets dan kan deze die ochtend op school gerapereerd 
 worden. Heeft de fiets een lekke band of ligt de ketting er af dan kan dat 
 gerapareerd worden. Op deze ochtend is er plek om 15 fietsen te repareren. 
 Opgeven kan bij de leerkracht van uw kind. Indien er meer dan 15 fietsen 
 worden opgegeven zullen wij loten. Het is belangrijk dat u zorgt dat de fiets op 
 donderdag 23 maart op school is. 

 Tommy Tomato 
 Al enkele weken krijgen de leerlingen een gratis warme groente lunch op 
 maandag en dinsdag. Veel kinderen smullen hiervan. Ook zijn er een aantal 
 kinderen die deze lunches niet zo lekker vinden. Om verspilling te voorkomen 
 willen wij graag weten welke leerlingen de lunches niet opeten. Mocht u van 
 uw kind horen dat hij/zij de lunch vaak niet opeet wilt u dit dan aan de 
 groepsleerkracht doorgeven. In dat geval halen wij uw kind van de lijst af. 
 Het kan natuurlijk best eens voorkomen dat een kind een gerecht niet lekker 
 vindt. 

 Indien uw kind niet mee eet met de gratis lunch is het de bedoeling dat u zelf 
 zorgt dat uw kind bruinbrood mee heeft. 

 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 op andere plekken in de 
 omgeving waar het mag. Zet uw auto niet dubbel of achter geparkeerde 
 auto’s want dit is voor de buurtbewoners heel vervelend. 

 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 voor uw medewerking! 

 Belangrijke data: 
 Maart: 

 -  6 maart: Start 
 school. 

 -  6 maart: Bezoek 
 Muziektheater 
 groep 
 Mars/Venus 

 -  7 maart: 
 Schoolfotograaf 

 -  8 maart: 
 Rapportgesprek- 
 ken groep 1 t/m 
 7. Leerlingen 
 vrij. 



 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. Dit is  gratis  en wordt 
 dan betaald door de gemeente Amsterdam. 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. Als 
 school zijn wij hier 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. 

 Voor het nieuwe jaar staan er weer leuke activiteiten op het programma, dus 
 uw bijdrage is meer dan welkom. Dank u wel alvast. 

 De volgende ouderinfo verschijnt vrijdag 24 februari 
 Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl 


